
TOTS 
SOM
ESCOLA

TOTS SOM AFA
Totes les famílies som membres de l’AFA per tal 
d’enfortir i cohesionar l’escola.

TOTS SOM AFA
AFA ESCOLA LAVÍNIA
Fígols, 20. 08028 Barcelona
Telèfon 613 008 961
afaescolalavinia@gmail.com
www.afalavinia.cat
      @AFA_Lavinia          @afalavinia

Tota la informació sobre el 
funcionament de l’AFA la podeu trobar 
al document Tal Com Som

I d’aquesta manera:

• Donem suport i assistència a 
tota la comunitat educativa.

• Promovem la representació 
de les famílies als òrgans de 
participació del centre.

• Construïm una Escola 
inclusiva: donem suport i 
assistència a aquells infants 
que ho necessiten.



Tots som escola perquè 
l’Associació de famílies de l’Escola 
Lavínia dona suport en les tasques 
educatives del centre.

SERVEIS DE L’AFA
Menjador
• De 12:00h a 14:00h.

• Cuina i personal al centre, menú equilibrat i de 
proximitat.

• Organització de l’espai de lleure del migdia.

Acollida
De 7:30h a 8:30h i de 16:30h a 17:30h

Activitats extraescolars
A partir de les 15:30h

• Piscina per a tots els cursos.

• Racons  de dilluns a divendres per als 
alumnes de P3 a 6è.

• Multiesports per als alumnes de P3 a P5.

• Futbol, bàsquet i ball a partir de 1r.

• Taller d’expressió per als alumnes de P4 i P5

• Teatre a partir de 1r.

• Música a partir de P3 i Instrument a partir 
de P5.

• Escacs a partir de 1r.

• Creative Technology a partir de 1r.

Casal d’estiu
Els mesos de juny, juliol i setembre.

ACTIVITATS 
LÚDIQUES I DE 
PARTICIPACIÓ
• Activitats per als adults
• Xerrades; Lapsus teatre; Coral Lavínia; 

partits de futbol, i tot allò que se us acudeixi!

• Festa de benvinguda a les famílies de P3

• Cercavila de la Festa Major de Les Corts

• Participació a la Rua de Carnestoltes de Les 
Corts

• Festa de comiat als alumnes de 6è

• Festa Solidària de primavera i tardor

• Venda de llibres per Sant Jordi

• Jornades Esportives

• Activitats de sostenibilitat i camí escolar
• Participació a la coordinadora d’AMPES de 

Les Corts, AMPA’s Unides.

Amb la quota mensual es cobreixen les 
següents despeses:
Gestió de les activitats extraescolars
Oferint tot un ventall de possibilitat de comple-
mentar l’educació dels alumnes de l’Escola.

Gestió del menjador
Vetllem per tal que els i les alumnes tinguin una 
alimentació saludable i de qualitat.

Material
Contribuïm amb material necessari per a l'escola, 
Chromebooks, Portàtils, material per portar a 
terme l'Innovamat, Projectors...

Llibres
Tot i que l’Escola reutilitza els llibres d’any a any, 
s’adquireixen aquells que s’han fet malbé així com 
quaderns d’exercicis i llibres de lectura obligatòria.
També contribuïm a construir una Escola 
Inclusiva, donant suport i assistència a aquells 
infants que ho necessiten.

Especialista de plàstica
Apostant per les arts plàstiques l’AFA dona suport 
a l’escola amb la contractació d’una professora 
que col·labora amb el claustre de mestres i treballa 
amb l’alumnat de primària aquesta especialitat.


