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Som una associació sense ànim de lucre

L'AFA serveix de pont entre famílies i l'Escola de manera que
es pugui participar activament en l'educació dels nostres fills
i filles amb activitats de Conciliació (acollida),
complementàries (extraescolars), organitzant festes,
col·laborant en les diferents comissions,....

El nostre objectiu és col·laborar amb
l'escola i la comunitat per enriquir
l'experiència dels i les alumnes



L'AFA del Molí
som totes i tots 

Junta i Comissions

Ens organitzem transversalment. Existeix una Junta que
té contacte tant amb les diferents comissions, com amb
direcció de l'Escola. 



Junta

Comissions

Direcció Escola

+



    

CÀRRECS 3

JUNTA Existeix un grup de Junta que pren decisions, consensuades entre els
membres, i aprovades en Assemblea, en base a un pressupost.

- Comunicació diària
- Reunions periòdiques
- Decisions amb igualtat de vot
- Presidència compartida

ORGANITZACIÓ INTERNA
TRANSVERSAL

Cristina Mora
Marta Martínez
Beatriz Alonso
Cristina Juárez
Clara Aliaguilla
Roser Blasco

Presidència > Txell Tortosa
Vice-presidència > Marta Juanola
Secretaria > Aleix Paradell
Tresoreria > Vanessa Sendrós
Vocals 

- Participació en Comissions
- Enllaç Junta-Comissions

ORGANITZACIÓ

- Consell escolar
- Relació amb altres AFA
- Coordinadora de AMPAs Sant
Andreu
- aFFaC Associacions
Federades de Famílies
d'alumnes de Catalunya

REPRESENTACIÓ



JUNTA

L'aportació de la quota a l'AFA és la
nostra única font d'ingressos

Actualment som 183 famílies sòcies



EXTRAESCOLARS1

Coordinació d'activitats 
 esportives i de lleure: migdia i
tarda. Acollida. 

2

Castanyada, Carnestoltes,
Nadal,...

FESTES

3

4

Projecte de millora i naturalització
del pati de l'Escola. 

PATI

COMISSIONS Ens organitzem en Comissions per abastar tots els temes que, com a
famílies, ens semblen importants. 

Acompanyament en
confecció de menus i
activitats del migdia

MENJADOR

2

Rúa de Carnestoltes, Festa
Major,...

ACTES EXTERNS

5

Treball en l'hort de davant de
l'escola juntament amb AREP .

HORT

6
FORMACIÓ I
COEDUCACIÓ

Suport a famílies i mestres
mitjançant xerrades i tallers,
incorporant accions coeducadores.

3

Difusió de missatges,
disseny de cartells, gestió
de correus, nova web de,
xarxes socials,...

COMUNICACIÓ7 SOLIDARITAT

Promoure accions solidàries
entre els nostres veïns i
veïnes: recollida d'aliments,
marató,...

8

Seguiment del procès de fusió de
la nostra escola amb l'institut de
nova creació, Vapor del Fil. 

INSTITUT-ESCOLA96

2



Fins aviat!
Si ens voleu visitar o teniu qualsevol dubte, 

no dubteu en fer-nos-ho saber:

 @afamolidefinestrelles         @afa_moli
 

https://ampamolidefinestrelles.cat/
 

ampamolidefinestrelles@gmail.com


