Informacions de l'Associació de Famílies d'alumnes de
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La Finestra

Com a Ampa ens hem actualitzat: el concepte de família ha anat evolucionant amb
el temps i, rere d’aquesta evolució, ha canviat la societat.

AMPA (Associació de pares i mares d’alumnes) hem posat fil a l'agulla i vam canviar-nos la
denominació i passar-nos a dir AFA (Associació de famílies d’alumnes):
Ha canviat la manera que tenim de viure en comú, i al capdavall ha canviat també la ciutat i
l’escola o instituts, que és el marc on s’acullen i es troben totes les formes de família que avui
coexisteixen. La pluralitat de famílies, de cap manera no ha esborrat la família tradicional, sinó
que ens ha enriquit.
Avui les persones es poden plantejar camins diferents per viure l’experiència fonamental de
l’afecte i això ens fa ser més lliures.
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Qui som i què fem?
OH, BENVINGUTS!!!
Ens omple de satisfacció el fet que ara estiguis llegint aquestes línies.
Som els pares i mares de l'AFA de l'IES Lluís de Requesens, alguns de nosaltres ja portem
uns quants anys formant part d'aquesta associació, uns altres fa just un any que estàvem on
ara ets tu: “Fent-nos un munt de preguntes sobre el centre on volem que els nostres fills
estudiïn secundària o Batxillerat”
Una forma de poder-te sentir més a prop de l'Institut és formant part de l'AFA. Per aquest
motiu t'animem a que treballis amb nosaltres, col·laboris i comparteixis el recorregut que
faran els nostres fills:
L'AFA ÉS CASA DE TOTS!!
Com tota entitat, estem formats per una Junta i organitzats per diferents comissions on es
gestionen:
●
●
●

Biblioteca, xerrades i Diada de sant Jordi.
Llibres (Iddink)
Informàtica (pàgina web de l'AFA) i LA FINESTRA (la revista de l'AFA)
Pàgina web: http://afalluis de re que s e ns.ne t
E-mail:

ampalluisrequesens@gmail.com

Transport El Papiol-Molins de Rei _ Molins de Rei-El Papiol
(en temps de Covid-19 no ha estat possible)
(quotes econòmiques per a batxillerat).
● Samarreta inici de l'ESO. Carpetes i Boc&Roll
●

Ens reunim mensualment cada tercer dilluns i també amb l'equip directiu del centre
periòdicament. L'objectiu es trobar així la manera de col·laborar amb l'equip docent i donar a
conèixer les inquietuds i iniciatives rebudes de les famílies.
La junta de l'AFA té també un pare/mare del centre que ens representa al Consell Escolar
del Centre(CEC) i un que ens representa al Consell Escolar Municipal (CEM).
Cada any, l'AFA celebra una assemblea oberta a tots els seus socis. Enguany es va reunir
el passat 9 de Novembre del 2020. Es van llegir i aprovar els comptes del curs passat i els
de l'actual.

Posem cara a la Junta !!

Ivan Torres
President i Fapac

Marina Martí
Secretària - Iddink

Carlos cavallé

Mònika Vàzquez

Tresoreria

Web-Revista

Raquel Campos

Isaac Rodríguez

Anna Flinch

Ingrid Guzmán

Raúl Vaos

Biblioteca

CEM i CEC

Assemblea Groga

Vocal

Vocal
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Espais on hi som Representats:
CEC – Consell Escolar de Centre
La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions
en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l'organització
del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica,
la resolució dels conflictes, les activitats extraescolars, l'horari lectiu, etc. Hi
son representats els diferents sectors de l’àmbit escolar: mestres i
professors, directors, alumnes, pares i mares, personal d’administració i
serveis.
CEM – Consell Escolar Municipal
Organisme de consulta i participació dels sectors afectats en la programació
de l’ensenyament no universitari dins l’àmbit municipal, la llei estableix que
han de ser consultats per l’Administració educativa, i també poden ser
consultats pels ajuntaments respectius, sobre qüestions educatives. Hi son
representats els diferents sectors de l’àmbit escolar: mestres i professors,
directors, alumnes, pares i mares, personal d’administració i serveis.
CGA Comissió de Garanties d’Admissió ( Escolarització )
Són les comissions que estableix el decret d’admissió d’alumnes als centres
sostinguts amb fons públics. Durant el període de matrícula ordinària vetlla
perquè totes les demandes de places escolars en centres sostinguts amb fons
públics puguin ser ateses en la zona d’escolarització corresponent. També
distribueix els alumnes amb necessitats educatives especials entre tots els
centres -públics i privats-, sostinguts amb fons públics.
Durant tot l’any, distribueix l’alumnat matriculat fora de termini (matrícula viva).

Assemblea Groga Molins de Rei
L’Assemblea Groga és un espai de reflexió i lluita contra les polítiques
regressives i de retallades que s’estan produint en el nostre territori. En
aquest espai, famílies, AMPAS, estudiants, docents, monitors i monitores de
temps de lleure, veïns, veïnes, debatem, reflexionem, ens mobilitzem i fem
xarxa a escala municipal per la defensa de l’escola pública de qualitat.
Son un col·lectiu horitzontal i assembleari que apostem pel treball de base i
que consideren que l’educació és un dels pilars fonamentals per superar la
situació de crisi econòmica perquè creuen que l’ensenyament públic de
qualitat garanteix la cohesió social i la igualtat d’oportunitats.

Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de
Catalunya
La FaPaC és la federació d'AMPA més gran de Catalunya, tant a primària com
a secundària. És l'espai de relació, coordinació i treball comú entre les AMPA
de Catalunya. Els principals valors de la federació se centren en la participació,
representativitat, transparència i independència. La seva missió és reforçar i
defensar una educació pública de qualitat, catalana, laica, equitativa,
integradora, inclusiva, gratuïta, democràtica i coeducativa. Actuen com a agent
d'influència social i política en favor de l'educació.
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Llibres, l'origen:
BIBLIOTECA JORDINA VIDAL:

Nous projectes, Noves activitats

Iddink, els llibres d'ECO-BOOK
IDDINK ofereix la possibilitat de comprar llibres nous o reciclats, si bé aquests últims són la
raó de ser d'aquesta empresa. L'empresa s'encarrega de gestionar la compra de llibres de
segona mà per part dels alumnes i la recollida, en finalitzar el curs, dels llibres usats, els
verifiquen i els preparen per vendre'ls posteriorment al Setembre.
D'aquesta manera les famílies tenen la possibilitat d'obtenir els llibres de text amb un estalvi
del 60% sobre el preu dels nous, sempre que els tornin en bon estat.
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