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BALANÇ DE COMPTES

Per poder quanti car les actuacions de l'AFA, en aquest número 
del butlletí presentem un resum dels comptes del passat any 
2021 . Com veureu la major part dels ingressos provenen de les 
quotes del socis i sòcies i de les subvencions de l'ajuntament, 
que s'aconsegueixen gràcies al treball constant dels membres 
de la junta de l'AFA.

TALLERS FEMINISMES

Gràcies a la subvenció de l'ajuntament que vam rebre l'any 
passat, la comissió de feminismes de l'AFA ha preparat un ci-
cle de tallers d'educació afectiva i sexual que començaran el 
proper mes de maig i que s'allargarà ns a principis de juny. 
Són uns tallers adreçats a la comunitat educativa, incloent 
professorat, monitoratge i famílies i seran impartits per 
Lorena De Maio al recinte de l'escola. 

Començarem el proper 13 de maig amb el taller:

1. Què és la sexualitat, des de quan i com acompanyar la sex-
ualitat de les criatures

Aquest cicle tindrà continuitat al setembre amb més 
trobades. En breu rebreu la informació detallada via dele-
gades. Us esperem el proper 13 de maig!

Més informació: feminismesmontseny@gmail.com    

TALLERS NATURA

L'escola està buscant famílies que, amb 
l'ajuda de l'AFA, puguin oferir tallers a les 
classes en funció de les necessitats de 
cada moment i cada curs. D'aquesta ma- 

INGRESSOS

DESPESES

INFORMACIÓ MENJADORS

Us voldríem recordar que per qualsevol pregunta, comentari, 
crítica, dubte.... el que sigui, sobre el menjador i l'espai 
migdia, l'AFA som qui ho gestionem i centralitzem tot a través 
del següent correu electrònic:

menjadorsmontseny@gmail.com

Penseu que si no ens arriba la informació no podem treballar 
per millorar. Gràcies!

nera s'està construint una base de dades amb les experte-
ses de de les famílies de l'Escola Montseny de manera que 
l'escola pugui posar-se en contacte de manera fàcil per la 
concreció del taller. A més a més, les famílies participants 
podran disposar de l'ajuda tant material com econòmica de 
l'AFA per tal d'entre totes poder oferir el millor als nostres 
infants. Si esteu interessats a contribuir poseu les vostres 
dades en la fulla de càlcul que trobareu amb el codi QR de 
dalt o en el següent enllaç:
https://nextcloud.escolamontseny.cat/s/HtqLJtKbN3nHzBT


