
      
    

  
  
  

Benvolgudes   famílies!   
  

El  passat  curs   2019-2020  ha  estat  diferent  per  a  totes  les  famílies  i  l’AFA  no  va  poder                   
realitzar   moltes   de   les   activitats   pels   socis   i   sòcies   que   teníem   programades.     
  

En   aquest   comunicat   us   informem   de   les   despeses   dels   curs   passat:     
  
- Assignatura   d’escacs    de   4t   de   primària :    1.645,00€   
- Xerrades:   100,00€:     
- Xerrada  de  la  comissió  Escola  de  famílies  “ Com  parlar  de  sexualitat  amb  els  fills ”                

dirigida   a   les   tres   etapes   amb   bona   participació,   més   de   25   assistents:   
- Xerrada  de  la  comissió  Escola  de  famílies  “ Diversitat  afectiva  sexual ”  dirigida  a  l’etapa               

d’infantil   i   primària   on   malhauradament   no   va   tenir   èxit,   amb   10   assistents:     
- Rua  de  Carnestoltes :  amb  una  participació  de  42  famílies,  on  126  assistents  vam               

passejar   pel   Carmel   disfressats   de     “Gravibosc” :     1.160,78€   
- Portes  Obertes:  Paradeta  de  l’AFA  on  us  vam  convidar  a  cafès  a  totes  les  famílies  per                  

a   infantil   i   primària:     27,13€   
- Gravicros  3x1:  Tot  i  que  l’event  es  va  anul.lar  per  la  covid-19,  es  van  generar  unes                  

despeses   que   assumeix   l’AFA:    541,64€.    
Ja  que  no  podiem  participar  a  la  Gravicros  3x1,  l’AFA  va  proposar  gaudir  la                
#Gravicrosacasa    amb   una   molt   bona   participació   de   les   famílies.     

- Equipament:    Penja-robes   per   la   roba   perduda   (pendent   de   millorar):    42,00€   
- FAPAC,   Educària    (serveis   advocats,   LOPD,   ...)   i    web :    1.061,20€   
- Comissions   bancàries    (manteniment,   domiciliacions   i   despeses   impagats):    189,82€     
- Fotocòpies    Inscripcions   AFA,   via   motxilla:    140,00€   
- Aportació   a   l’escola:    No   s’ha   realitzat   i   se   sumarà   a   la   d’aquest   curs   2020-2021.     

  
Volem  ser  transparents  i  per  això  us  informem  de  totes  les  activitats  d’aquest  curs.                
Recordeu  que  el  dia  de  l’Assemblea  General  es  presentaran  i  es  detallaran  totes  aquestes                
despeses   i   les   tindreu   a   la   vostra   disposició.     
  

En   breu   us   farem   arribar   un   nou   comunicat   de   l’AFA   referent   aquest   curs.   
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