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Matí | de 8:00h a 9:00h 

 
Tarda | de 16:30h a 18:00h 

L’AFA és l’OPORTUNITAT 

de PARTICIPAR en el projecte 

educatiu de l’escola 

SERVEI D’ACOLLIDA 

(matí i tarda) 

L’AFA de l’escola  impulsa, integra i 

coordina la participació de les famí-

lies procurant establir continuïtats 

entre el context familiar i l’escola, 

essent la forma més efectiva que te-

nen els pares i mares d’agrupar-se i 

organitzar-se dins del Centre Esco-

lar.  

CASALS D’ESTIU 

COLÒNIES 

FORMACIÓ DE FAMÍLIES 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

A PARTIR DE P3 

Multiesport 
Ball i Psicomotricitat 
Anglès 

TAMBÉ AL MIGDIA 

Escacs 
Anglès (Kids&Us) 

ACTIVITATS EN FAMÍLIA 

Batucada | Projecte Badalona batec 

Des de l’AFA coordinem un ampli ventall d’ac-

tivitats de lleure educatiu. Amb l’objectiu de 

proporcionar una oferta motivadora per 

l’alumnat de l’escola treballem amb diferents 

entitats especialistes : 

Engreska’t  |  Kids&Us | Urban CE  

Ments Inquietes  |  Central Park Academy 

Club d’Escacs de Sant Josep 

Associació Bàsquet BDN | ABB Bufalà   

Club Twirling Ciutat de Badalona 

FORA DE L’ESCOLA 

Anglès a Central Park Academy 
Recollida a sortida de l’escola 

Patinatge 
Escacs 
Multiesport 
Psicomotricitat 
Balls Moders 
Anglès 

Robòtica 
Karate 
Twirling 
Bàsquet 
Fútbol 
Fit Kid 
 

Per tal de fer un cop de mà en la conciliació 

familiar durant els mesos de juny i juliol, orga-

nitzem el casal d’estiu amb activitats dintre 

del centre i sortides setmanals. 

Colònies conjuntes per alumnes de 1r a 5è, 

durant la primera semana de les vancances 

d’estiu.  Amb la participació de supervisores 

de l’AFA que fan tasques d’enllaç i informació 

a les famílies dels alumnes. 

Participem en el programa de formació de pa-

res i pares impolsat per l’Ajuntament de Ba-

dalona, i durant el curs oferim Xerrades 

realionades amb els temes triats per les famí-

lies de l’escola. 


