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Benvolgudes famílies,  

Us fem arribar informació rellevant de l’AFA relacionada amb l’Assemblea General i la quota 

de socis del present curs 2022-2023.  

1. ASSEMBLEA GENERAL AFA: Cndrà lloc el dimarts 8 de Novembre a les 17:30h al 

menjador de l’escola. 

El propòsit de l’assemblea serà la presentació i aprovació de l’estat de comptes de 

l’AFA, valorar i aprovar els nous projectes, aportar noves propostes i plantejar dubtes. 

Disposarem de servei de guarderia. 

Us animem a tots a venir i parCcipar per les millores que tots volem! 

2. QUOTA AFA: us informem que, tal i com es va proposar i aprovar a l’Assemblea del 

curs passat, la quota de soci de l’AFA pel curs 2022-2023 serà de 25€ per família.  

Com aquests darrers anys, l’import es carregarà directament en el vostre compte 

bancari, en un rebut al mes de Novembre.   

  

Properament  rebreu un link amb un formulari que haureu d’emplenar indicant si 

voleu ser socis o no.  
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C/ Sant Gaietà 10 

08150 - Parets del Vallès 

NIF: G58634940 
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Us recordem que, per evitar el cost que impliquen els rebuts retornats, és 

important que empleneu el qüesOonari tant si voleu ser socis com si no. En cas de  

no obtenir resposta, automàOcament se us cobrarà el rebut.  

Aprofitem la present per recordar-vos que la vostra aportació és fonamental per poder 

conCnuar amb la nostra tasca a l’escola i Crar endavant nous projectes pels nostres fills i 

filles.  

És per aquest moCu que us deixem un peCt recull de les acCvitats i projectes que hem pogut 

dur a terme gràcies a les vostres aportacions durant el curs 2021-2022.  

Gràcies per la vostra col·laboració. 

Atentament,  

AFA Nostra Senyora de Montserrat 

EDUCACIÓ INFANTIL PRIMÀRIA ESO GENERAL

CONTES I REGALS 
PER SANT JORDI. 

PREMIS PER 
SANT JORDI: 
CONTES I 
LLIBRES.  
APROVACIÓ 
PINTURA DE JOCS 
INFANTILS AL 
PATI. 

PREMIS PER 
SANT JORDI: 
ROSES, LLIBRES I 
JOCS D’INGENI.  
XERRADA 
PSICÒLOGA JESS 
VALLDEORIOLA 
SOBRE SALUT I 
MALALTIES 
MENTALS.

COL.LABORACIÓ AMB 
LA MARATÓ TV3 SOBRE 
SALUT MENTAL.  
VISITA DELS 3 PATGES 
REIALS. 
XOCOLATADA 
SOLIDÀRIA. 
COL·LABORACIÓ 
ESMORZAR DIA 
MONTSERRAT. 
EXTRAESCOLAR 
PISCINA. 
ORLES. 
DINAR DE GERMANOR: 
JOCS GEGANTS, 
INFLABLES, CLASSE DE 
COMBAT, FESTA 
ESCUMA.  
APORTACIÓ A L’ESCOLA 
DE 2 ORDINADORS 


