
ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

El proper dia 2 de novembre s'inicia el procés per renovar alguns 
membres del consell escolar. Les eleccions es faran el dimarts 
23 de novembre i en concret hi ha dues places vacants del sec-
tor de les famílies.

Així doncs, us animem tant a presentar la vostra candidatura 
com a votar el pròxim dia 23. Com sabeu, la partcipació de les 
famílies és clau i és molt important estar representades en el 
màxim òrgan de govern de l'Escola.

No dubteu en contactar-nos si necessiteu cap aclariment.

PROTEGIM LES ESCOLES

L'escola juntament amb les famílies estem treballant amb 
l'ajuntament per paci car l'entorn de l'escola en el marc del 
programa "Protegim les Escoles". Una primera versió del 
plànol està en la imatge de sota. Des de l'AFA vam insistir en 
el que no surt al plànol, i que té a veure amb la paci cació 
total del barri, més enllà de l'entorn inmediat del Montseny, i 
possibilitar que les nenens i nens arribin realment de forma 
segura a l'escola, protegint els entorns amb més riscos i 
molt practicats, també en les hores lectives. I també vam 
tornar a demanar alguna acció o senyalització de 
conscienciació per minimitzar la brutícia a les entrades de 
l'escola (caques de gos sobretot).

    

Més informació: https://afamontseny.com/protegim-les-escoles/

EXTRAESCOLARS

L'inici de curs sempre és molt intens per la comissió d'ex-
traescolars, i els números són impressionants. Aquest curs 
tenim 141 inscripcions a les diferents activitats i en diverses 
d'elles s'han hagut d'obrir nous grups per la quantitat de 
sol·licituds. En total, de les 14 activitats ofertades, s'han 
pogut realitzar 11 d'elles (gairebé un 80%!). I com amb totes 
les activitats de l'AFA, estem sempre oberts al barri i 
aquest any podem dir que tenim 14 infants fent activitats 
amb nosaltres que no són de l'escola. Felicitats a totes!

Més informació: extraescolarsmontseny@gmail.com 
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MERCAT D'INTERCANVI

El passat 16 d'Octubre es va 
organitzar el primer mercat 
d'intercanvi del barri a Can 
Carol, en què algunes 
famílies de l'AFA Montseny 
han ajudat a fer-lo realitat. A 
partir d'ara es vol que siguin 
de qualsevol cosa (roba, 
llibres, musica, estris de 
cuina, eines diverses, ... ), 
facilitant que es trobin les 
persones que en necessiten 
amb les que en tenen 
d'aquella cosa.   
Vàries famílies van quedar sorpreses per aconseguir coses 
que necessitaven per als seus lls o per a elles mateixes tot i 
portar poques coses de casa per intercanviar aquesta 
vegada.  La sensació general va ser d'èxit per la poca 
antelació amb que s'havia covocat i la poca difusió que es va 
aconseguir fer en aquesta primera edició. Estigueu alerta de 
les properes dates i reserveu la vostra taula amb temps!

Més informació: https://memoria.afamontseny.com/MercatsIntercanvi 

SEGUIU-NOS!

Si voleu estar al cas del que anem 
fent a l'AFA, ens podeu seguir al twit-
ter o subscriure'us al nostre bloc per 
rebre alertes al vostre correu cada 
cop que hi hagi una novetat. Si aneu a 
la nostra web (https://
afamontseny.com/) podreu fer-ho 
posant la vostra adreça de correu 
electrònic i clicant al botó "Seguir".


