
 
Curs 2021 – 2022 

 

Benvolgudes famílies, 

A les portes d’iniciar el nou curs escolar 2021-2022, des de l’AFA ens adrecem a 
vosaltres per comunicar-vos algunes informacions que creiem que cal que 
sapigueu.  

En primer lloc, us demanem que feu ús de l’aparcament que es va habilitar al 
final del carrer de França (pujant a mà esquerre). Doncs vam haver de lluitar 
perquè s’habilités un espai on poder aparcar els vehicles i el resultat no és 
l’esperat. Molts vehicles segueixen sense respectar la zona de l’autobús, la zona 
del petó i adéu, paren al mig del carrer perquè baixin els fills provocant temps 
d’espera a la resta de persones que no poden circular, estacionant al carrer de 
sota damunt la vorera, davant les pilones, etc. en llocs no  permesos. Per a una 
millor convivència i respecte entre tots plegats, seria molt convenient que 
utilitzéssiu l’aparcament que tenim a uns metres a tocar.  

En segon lloc, us facilitem el correu electrònic de l’AFA per a qualsevol consulta: 
afalagullaelcatllar@gmail.com. I us recordem que podeu seguir el Facebook 
i la web de l’AFA doncs allà hi trobareu informació, notícies, fotografies, etc. 

En tercer lloc, us recordem que per fer-se soci de l’AFA cal emplenar una 
sol·licitud, i abonar la quota anual de 30 € per família (no per fill/a). La sol·licitud 
la podeu trobar a web, a la web del centre educatiu o ens la podeu demanar per 
correu electrònic i us la fem arribar. Tant aviat com us sigui possible, us agrairíem 
que ens la retornéssiu emplenada i signada al correu electrònic 
afalagullaelcatllar@gmail.com.  

Recordar-vos que els serveis que ofereix l’AFA són: 

· Menjador i acollida: Durant aquest curs, continuem amb el servei de gestió del 
menjador i l’acollida amb la Fundació En Xarxa (www.enxarxa.cat); i amb el 
Càtering Domingo com a proveïdor del menjar. 

Qualsevol dubte que us sorgeixi sobre el funcionament del menjador o sobre el 
servei d’acollida, podeu dirigir-vos directament amb la coordinadora, la Maria 
Boronat, al correu maria@enxarxa.cat, i/o al telèfon 665 582 127. 

L'horari d'acollida serà de 7.45 a 8.30 h i de 16 a 17 hores. 

· Activitats extraescolars: les activitats que es realitzaran aquest curs seran: ball 

per 1r, 2n ,4t, 5è, 6è de primària i ESO; patinatge de 1r de primària a ESO; 

bàsquet de 1r a 6è de primària; psicomotricitat per P3 a P4; esports de P5 a 6è 

de primària; naturfit for teens per ESO i anglès de P3 a 6è de primària.  

Altres activitats que es podran realitzar en funció de les mesures sanitàries, 

espais, grups estables, etc seran: manualitats: de P4 a 2n de primària; escacs: 

de 1r a 6è de primària; judo: de 1r a 6è de primària; teatre: de P5 a ESO; robòtica: 

de P4 a ESO i mecanografia (en estudi a partir de 5è de primària) 
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Totes elles en podran dur-se a terme sempre i quan hi hagi un mínim d’inscrits. 
El sistema d’inscripció serà mitjançant formulari web, prèviament us informarem 
del període d’inscripcions i dels preus orientatius (els quals poden variar en funció 
dels inscrits reals). 

· Xandalls i bates: Pel que fa a la compra de xandalls i bates, podeu dirigir-vos a 
l’establiment del poble Grup Francesc Caceres SL (La Ferreteria)    Ctra. del Catllar 
a Tarragona, s/n. Tel.: 977 65 38 94.  c.e.: fcmaterials@gmail.com 

· Reutilització d’equipament esportiu i bates: si esteu interessats en aquest servei 
cal que envieu un correu electrònic a l’AFA sol·licitant les peces de roba que 
necessiteu indicant la talla i en funció de les que disposem, us contestarem per 
entregar-vos les peces de roba.  

En el cas que disposeu de roba esportiva de l’Institut Escola encara en bon estat, 
ens la podeu fer arribar directament al local de l’AFA (despatx al costat del 
menjador, on hi ha la Maria B.) 

Finalment us informem que la Junta actual de l’AFA està formada per les següents 
persones:  

President: Josep Fortuny Baduell 
Secretària: Patrícia Martínez Custodio 
Tresorera: Núria Gavaldà Salort 
Vocals: Yolanda Ruiz Salazar 
 M. José Mañas Félix 
 M. Goretti Gatell Anglès 
 Sandra López Russo 
 Chantal Olivé Del Amo 

 

Us desitgem un molt bon inici de curs a totes i tots!  

Cordialment,  

La Junta de l’AFA 
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