
BENVINGUDA DEL NOU CURS!

Guardeu-vos la data, aquest proper diumenge 3 d’Octubre l’AFA 
vol celebrar l’inici del nou curs a la Font de Sant Salvador. A més, 
apro tarem per visitar el Bosc del Turull, que les famílies de P3 i 
P4 encara no el coneixen. Esteu atentes al whatsapp i ens veiem 
diumenge!

Més informació: comissió Natura (naturamontseny@gmail.com)

SABÍEU QUE...

    • Els tallers del migdia de Mr. Forest són organitzats i nançats 
per l’AFA? Aquests tallers es poden fer gràcies a les quotes dels 
socis i a la feina desinteresada de moltes famílies. Si aquest 
curs volem seguir gaudint de les ensenyances de Mr. Forest 
necessitem la vostra ajuda. Feu-vos socis i sòcies de l’AFA!

    

• Aquest proper d ous els nens i nenes de primària se’n van de 
colònies! Perquè sigui una experiència educativa plena i ajudi a 
cohesionar els grups és important que tots els nens i nenes 
puguin anar-hi. L’AFA, a través de l’escola, ajuda a aquelles 
families que no s’ho poden permetre perquè tots i totes puguin 
gaudir-ne plenament.

    • Si sou sòcies de l’AFA i us apunteu a la borsa de famílies a 
través de la nostra web podreu ajudar a l’escola i acompanyar en 
les sortides a l’exterior als nens i nenes. És una manera 
excel·lent de garantir que poden sortir més i millor al bosc!

• L’Institut Vallcarca cada cop està més a prop. Està previst 
que comenci a funcionar el curs 2023-24. Però per 
assegurar el calendari i que no hi hagi endarreriments, es 
planteja fer la demanada de començar el curs 2022-23 amb 
barracons. Caldrà fer força per aconseguir-ho! L’AFA, 
Juntament amb les altres escoles del barri hi estem a 
sobre. El barri necessita l’Institut ja!

    

Més informació: comissió d'Exteriors (afersexteriorsmontseny@gmail.com)

• El passat dia 18 es va fer la inauguració de Can Carol. L’AFA 
formem part de la seva gestió i diverses famílies formen 
part d’algunes comissions que organitzen activitats. Entre 
totes podem participar-hi més i buscar maneres d’enriquir 
encara més aquest espai.

PARTICIPEU!

La setmana del 4 al 8 d’Octubre farem la primera assemblea 
de l’AFA. Aviat enviarem el dia i l’hora de la convocatòria a la 
que esteu totes convidades! Podreu conèixer de primera 
mà tot el que fem des de l’AFA, ens podreu fer arribar les 
vostres inquietuds i necessitats, us podreu sumar a la 
comissió que més us agradi... Perquè totes som AFA, totes 
som Montseny!
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