AFA ASSOCIACIÓ DE FAMILIES D'ALUMNES ESCOLA FRANCESCO TONUCCI 2021-22

PREU QUOTA SOCI
Un infant 50 €/l'any

Dos infants 95€/l'any

Tres infants 110€/l'any

Hi ha tot una serie de despeses FIXES com; secretària i Seguretat Social, assegurança responsabilitat Civil (AFAAC) i una altra
d'Accidents per tots els nens de l'escola, assesorament de Gestoria i pagament tributs, prevenció de riscos laborals, protecció de dades,
domini web, certificat digital, menage menjador i reparacions aparells, monitoratge acollida, festa de fi de curs, gorres pels alumnes,
despeses arquitecta projecte pati i gespa del pati, programa informàtica Serbert, material oficina, Internet i telefonia,,,,,,

* Els 170€/anuals és una quota única que es paga per infant a l'escola i és per pagar les sortides, i els materials necessaris
durant el curs.

SERVEIS
Berta

Horari

De dilluns a divendres de 9 a11, excepte
dimecres

Atenció al públic

Dilluns de 9 a 11 i dimecres de 15 a 17
622 39 65 40

SECRETÀRIA
WEB

www.afatonucci.cat

afatonucci@gmail.com

TELEGRAM

AFA Francesco Tonucci

ENTREU EN EL GRUP DE TELEGRAM PER REBRE TOTES LES
NOTIFICACIONS

Empresa SERCODAGA

Preu fix

6,33/dia * preu fix, quan hi ha 3 dies de
menjador fixes

Preu esporàdic

6,96/dia

Avís al menjador

Trucar de les 8 a les 9:30h 622 39 65 40

Conversa amb responsable
menjador ( Marisa)

Horari dimarts i dijous de 16:00 a 16:30h

Absència

A partir del 3er dia d'absència es pagarà el
50%, els dos primers dies es paga íntegre

Confinament

En el cas de confinament es cobrarà 0,40
€/dia

Excursions

Els dies d'excursió hi haurà l'opció de
demanar pícnic. Si no es fa ús d'aquest
servei s'abonarà la meitat de l'ìmpor del
meú dels dies de menjador no gaudit.

Menú

Podeu consultar el menú a l'APP de
Sercoga, o al Telegram i/o Web de l'AFA

Rebuts

Els rebuts els gestiona l'empresa
SERCODAGA, i l'AFA li facilita les dades

MENJADOR

Aquest any es farà un taller d'arttruck: s'intal·larà una autocarabana al pati
de l'escola i es faran tallers d'art pels alumnes que es quedin al menjador
Al març i/o abril, si la covid ho permet, es farà un jornada de portes obertes
perquè els pares puguin dinar amb els seus fills/es
L'AFA ha de reposar o reparar tot el material necessari del menjador, tenint en compte que el material inicial i la
inversió incial la va fer SERCODAGA
El menjar s'elabora a la cuina de l'escola

ACOLLIDA

Gestiona AFA amb monitors de
SERCODAGA

Matí de 8 a 9 i tarda de 16:30
a 18:00

3€/dia/torn, màx 20€/mes

Els rebuts els gestiona l'AFA

SERVEIS

EXTRAESCOLARS

MÚSICA Centre Dalcroze

Diferents horaris segons trams i grups bombolla

MÚSICA Instrument (guitarra i violí)
Centre Dalcroze

Les altes i les baixes les gestiona l'AFA, abans del 20 de cada mes

ESCACS Club d'escacs de Lleida

Les places són limitades, és necessari un mínim d'alumnes per formar un
grup

ROBÒTICA Smart School

Per més informació de preus i horaris entreu a la web

AIKIDO Club Aikido Lleida

Les activitat s'inicien al mes d'Octubre

MULTIESPORTS Ajuntament de
Lleida

La baixa durant el curs suposa una quota extra es passarà en el moment
de la baixa

TEATRE Aula de teatre

Els rebuts els gestiona l'AFA

ART Trama

CASAL DE NADAL
(NO ES VA DUR A
TERME PER FALTA
D'INSCRIPCIONS)

L'AFA organitza una setmana amb
activitats per als infants de 9 a 13
durant el periode de vacances de
Nadal.

Setmana 1 del 23, 24/12

24€

Setmana 2 del 27 al 31/12

60€

Servei d'acollida de 8 a 9

2 €/dia

Servei de menjador de 13 a 15 8 €/dia

CASAL D'ESTIU

L'AFA organitza una setmana amb
activitats per als infants una vegada
iniciat el periode de vacances d'estiu. Pendent de horaris i preus
Normalment els dies que resten en
finalitzar el mes de juny.

ACCIONS

PROJECTE PATI

L'AFA ha impulsat aquest projecte per transformar el pati en espais
que ofereixin l’oportunitat d’experimentar, crear i aprendre de forma
divertida tot jugant.

BERENARS DE 6è

L'AFA ha impulsat aquest projecte en el què els de 6è s'orgnaitzen i
realitzen les tasques amb 4 comissions; marketing, menus, mercadet
L'AFA recapta diners, l'objectiu mínim és
i diners amb l'ajuda de l'AFA per tal de servir bereners l'últim dijous
aconseguir 1200€ per pagar l'autocar.
de cada mes i posar una mercadet amb coses de 2ona mà o articles
fets per ells.

TECHNOVATION
GIRLS

L'escola organitza un projecte que vetlla per aporpar les TIC i donar
confiança a les nenes per a què si elles volen, poden

Col·labora amb algunes de les mentores

FESTA DE NADAL

L'escola organitza una acció pel Nadal i l'AFA col·labora amb tot el
possible. Aquest any l'activitat que ha triat l'escola es una cursa
solidària

L'AFA col·laborarà amb l'avituallament

TROBADA DE
FAMILIES

L'AFA vol organitzar una trobada de totes les families membres,
realitzant una excursió d'un dia.

Bicicletada 27 de març als Aiguamolls de
Rufea

COLÒNIES

L'AFA organitza un cap de setmana al Juny pels infants de P5 fins a
6è

Colònies a la Solana (Salàs de Pallars )
11 i 12 de juny.

SORTIDA 6è

L'escola organitza una sortida unicament pels de 6è cada any per
acomiadar aquesta etapa

Pendent de horaris i preus

FESTA DE FI DE
CURS

L'AFA organitza la festa de fi de curs

17 de juny al pati de l'escola.

L'AFA organitza una panera per recaptar
diners per fer l'àgora.

RECORDAR-VOS QUE GESTIONEM L'AFA AMB COMISSIONS, AQUESTES ES CREEN SEGONS LES NECESSITATS I LA
DISPONIBILITAT DE L'EQUIP DE FAMILIES QUE HI HA ACTUALMENT, AQUEST PROJECTE ÉS VIU, ENS AGRADARIA MOLT
QUE FORMESSIU PART DE FORMA MÉS ACTIVA, PODEU PREGUNTAR A QUALSEVOL DE NOSALTRES O AL DESPATX
QUINES SÓN LES COMISSIONS QUE HI HA, I UNIR-VOS EN QUALSEVOL MOMENT. SEGUR QUE TENIU MOLTES IDEES PER
APORTAR.

COMISSIÓ PATIS
COMISSIÓ FAMILIA
COMISSIÓ MENJADOR
COMISSIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
COMISSIÓ BENVINGUDA
COMISSIÓ TRESORERIA
COMISSIONS GESTIONS LEGALS
COMISSIÓ

