
 

CONEIX 

L’AFA  

DE L’ESCOLA  

PACO CANDEL 

I PARTICIPA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

CONNECTA’T  

AMB L’AFA 

 

Segueix-nos al blog: 

http://afapacocandel.wordpress.com/  

Al Facebook: 

http://facebook.com/afapacocandel 

Al Twitter: 

http://twitter.com/AFAPacoCandel 

Al Youtube: 

http://youtube.com/AFAPacoCandel 

Contacta’ns al correu: 

afapacocandel@gmail.com 

Grup de correu dels socis: 

afapacocandel@googlegroups.com 

 

 

AVANTATGES 

DE SER DE 

L’AFA 

 

Descomptes a les botigues del barri: 

consulta el blog per veure el llistat 

sencer. 

Preus especials en els serveis que 

oferim: servei de cangur durant les 

reunions, material escolar, xandall, 

entrades, casals, disfresses... 

Usuari d’Or BP: amb el teu carnet 

obtindràs descomptes en combustible, 

túnel de rentat i acumularàs punts 

Carrefour.  

 

 

http://afapacocandel.wordpress.com/
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ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D’ALUMNES DE L’ESCOLA PACO CANDEL 

QUI SOM? 

Som una associació formada per les famílies 

d’alumnes de l’Escola Paco Candel, sense ànim de 

lucre i amb la finalitat de donar suport  a les famílies 

en tot allò que fa referència a l’educació dels seus 

fills/es. 

Formada per: 

 Socis (cada unitat familiar és un soci)  

 Les comissions (grups de treball sobre 

temes diversos: festes, comunicació, acció 

social, extraescolars, material, delegats...)  

 La Junta (presidenta, vicepresidenta, 

secretaria, tresorer i vocals de les comissions). 

QUÈ FEM? 

Serveis a les famílies: 

 Servei d’acollida matinal de 8h a 9h del matí 

(preu mensual 29 € i 3,10 € tiquet esporàdic). 

 Serveis d’extraescolars i casals  

 Equipament escolar (bates i xandalls) 

Informem al blog, al facebook, al twitter, Youtube 

Organitzem festes i activitats  

Defensem l’escola: 

 Accions reivindicatives  

 Campanya “Volem Créixer”  

Col·laborem amb l’escola 

 

CoM HO FEM? 

Amb PARTICIPACIÓ: a les comissions, de forma 

esporàdica, aportant un granet de sorra... tota 

aportació és útil i necessària!! 

Amb RECURSOS ECONÒMICS: amb quotes dels 

socis (25 euros anuals per família), subvencions, 

venda de rifa, venda de samarretes, etc... 

ELS NOSTRES PROJECTES 

Setembre: equipaments escolars (bates, xandalls, 

samarretes...). 

Octubre: inici d’extraescolars i organitzar els 

acompanyants a piscina i sortides. 

Novembre: festa de la castanyada. 

Desembre: rifa de Nadal, visita del patge reial, 

guarnir escola, mercat d’hivern de segona mà...  

Gener: Tallers preparació de disfresses. 

Febrer: Carnestoltes escolar i rua de barri. 

 

 

Març: portes obertes, activitats familiars (concurs). 

Abril: diada de Sant Jordi, venda de roses i llibres, 

conta contes, roda de llibres… 

Maig: Mercat d’estiu de segona mà, festa solidària, 

lipdub... 

Juny: festa fi de curs  

Juliol: casal d’estiu (si no hi ha obres d’ampliació) i 

casalet de tarda durant la jornada intensiva. 

 

 

 


