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Quotes: quota de l’AFA i quota escolar
Serveis
Activitats extraescolars
Activitats gestionades per altres entitats
Com contactar amb nosaltres?

1 L’AFA
L'ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D'ALUMNES DE L’ESCOLA LA FARIGOLA DEL CLOT és una entitat sense ànim de lucre
que dóna suport a la comunitat educativa assegurant la participació de les famílies en la gestió del centre, tant en el pla
educatiu, com social i econòmic, i exerceix com a important element de control de tota la vida escolar amb la finalitat de
millorar la qualitat de l’ensenyament que rep tot l’alumnat.

L’associació té una junta directiva formada pel President/a, Vice-president/a, Tresorer/r, Secretari/a i Vocals, i 17
comissions de treball. Tothom pot ser membre de la junta o d'alguna de les comissions.
Junta directiva
Presidenta:

Elizabeth Gregorutti

Vicepresidenta:

Sandra Cunillera

Tresorer

Raúl Sánchez

Secretari:

Cèsar Aguado

Vocal:

Laura Trapero

Vocal:

Mariela Martínez

Vocal:

Felisa Barbara

Vocal:

Josep Rodés

L'AFA té una organització horitzontal, i treballa en comissions amb gent molt activa i gent que col·labora en moments
puntuals. La participació és voluntària i els càrrecs de la junta s’exerceixen de forma gratuïta.
Si vols afegir-te a una comissió o consultar alguna cosa o fins i tot si vols crear-ne una de nova, contacte via correu
electrònic farigoladelclot@gmail.com o visita la nostra pàgina web ampafarigoladelclot.cat.
Les comissions actives actualment son les següents:
- Inclusió,
- Mercat Solidari,
- Xerrades formatives per a famílies,
- Pati,
- Piscina,
- Anglès,
- CET10,
- Coeducació,
- 40è aniversari,

- Comunicació,
- Hack School,
- PromoCAT,
- Diversitat,
- Menjador,
- Futbol adults,
- Camí Escolar.

AFA?
Què es? Com treballa?
Per a què serveix?
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A l'AFA La Farigola del Clot tothom lluitem pel mateix: per un bon ensenyament i una infraestructura i organització
més adequades. Tots i totes gaudim dels beneficis que aporta l’associació.
La quota de soci ens uneix com a membres de la mateixa entitat, cosa que assegura la nostra presència en la
persecució d'uns objectius iguals per a tothom. Per aquests motius i per sumar tots junts per fer millor l'escola dels
nostres fills I filles, hem de fer-nos socis i sòcies.
Com pots participar a l’AFA?
•
Contribuint econòmicament amb la quota corresponent.
•
Assistint i participant de les assemblees generals i a les diferents reunions.
•
Formant part de la junta directiva i/o de les diferents comissions de treball.
•
Participant i col·laborant en les diferents activitats que fem a l’escola i al barri.

2 QUOTES
QUOTA PER SER SOCI I SÒCIA DE L'AFA
Gràcies a la quota de l’AFA:
1- Pots participar en les activitats extraescolars lúdiques o acadèmiques, en horari adequat per facilitar la
conciliació familiar i laboral.
2- Podem pagar monitoratge perquè es puguin dur a terme algunes de les reunions fora de l’horari escolar, la
3456-

reunió de delegats i algunes de l’AFA, com la de les Assemblees o Xerrades formatives per a famílies.
Cobrim les despeses d’algunes comissions que es voten en assemblea.
Podem participar i organitzar la festa de Benvinguda, Festa i Rua Carnestoltes, de la Diversitat i la de fi de curs.
Oferim ajuts econòmics puntuals a l’Escola que suposin un benefici educatiu.
Podem comptar amb una secretària de dilluns a divendres i d’un conserge en horari extraescolar, necessari

perquè es puguin dur a terme les activitats extraescolars garantint la seguretat dels nostres nens i nenes i de
l’entorn.
7- Podem participar en esdeveniments com a AFA.
8- Col·laborem per a que tot l’alumnat de 6è puguin gaudir de colònies i de la festa de comiat.
9- Cobrim les despeses administratives.
10- Paguem una assegurança anual a la FaPac, necessària per realitzar la nostra missió amb les màximes garanties
legals, formals i organitzatives.

QUOTA ESCOLAR
L’AFA gestiona el compte de quota escolar que, com sabeu, s’ocupa de realitzar els pagaments referents a sortides,
excursions, material escolar i altres serveis,
Amb la quota escolar paguem:
material escolar: material fungible, educatiu i reprografia.
sortides: preu de les entrades, transport i monitoratge acompanyant.
piscina al cicle inicial en horari escolar: quota de piscina i monitoratge acompanyant.
col·laboració amb activitats comunes : Nadal, Castanyada, Jocs Florals...
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– Reutilització de llibres del curs 2019-2020
El proper curs 2019-2020 només hi haurà llibre de text de l’àrea d’anglès a 5è i 6è, (el de 4t pendent de
decidir). La quota del programa de reutilització es manté en 5€ per alumne/a.
S’informa també que, per primera vegada, no hi haurà quadernets d’anglès ni de cap altra àrea, per tant ja
no caldrà fer la comanda durant l’estiu.
L’agenda és un material fungible més que l'Escola utilitza com a eina de comunicació amb les families, i com
a tal esta inclosa dins les despeses que cobreix la Quota Escolar. No obstant, totes aquelles families
d'alumnes no socies hauran d'abonar un únic pagament de 4,5€ a l'afa en concepte de despeses gestió.

b) Consergeria de tarda
– Per poder oferir algunes de les activitats extraescolars a l’escola La Farigola del Clot, entre les 17 i les 20 h.
Hem de tenir com a AFA el servei de consergeria així podem garantir la seguretat dels infants i l’escola.
L’AFA de la Farigola ha arribat a un acord amb les AFAs de les escoles amb les que compartim activitats
extraescolars mitjançant el qual els infants que vagin a fer una activitat extraescolar a un centre que no sigui
el seu estan exclosos de pagar el servei de consergeria, perquè ja paguen la consergeria a la seva escola.

c)- Servei d'acollida matí i tarda
– Per tal de facilitar la conciliació de la vida laboral amb els horaris escolars, juntament amb Xino-Xano.
Associació de Lleure posem a la vostra disposició:
un servei d’acollida matinal , de les 7:45 h fins a les 9:00 h.
un servei d’acollida per les tardes de les 16.30 h a les 18.00 h durant tots els dies lectius del curs.
Aquestes activitats estan obertes a tots els infants de P3 a 6è de l’escola (els infants de P3 podran utilitzar
el servei a partir de que normalitzin el seu horari dintre de l’escola).
12 de Setembre del 2019 inici de les activitats
Inscripcions

Caldrà emplenar una fitxa d’inscripció que podreu trobar al mateix espai de l’activitat
( Escola Farigola del Clot ) o al despatx de Xino-Xano ( horari d’atenció és des de les 10
a 13 hores en C/Ptg Carmen de Burgos 1).

Forma de
pagament

El pagament es farà mensual a través de rebut bancari. Les famílies que desitgin una
altra mètode de pagament hauran de dirigir-se al despatx de Xino Xano ( horari
d’atenció és des de les 10 a 13 hores en C/Ptg Carmen de Burgos 1).

Baixes d’activitat

Caldrà informar al despatx de Xino-Xano presencialment o bé enviant un correu a
administracio@xino-xano.org (abans del dia 20 del mes anterior a l’emissió del rebut)

Servei d’acollida Matí (SAM)
Horari: De les 7.45 a les 9.00
Preus

Setembre

Octubre -Maig

Juny

Eventuals

7.45 a 9h

23€

35 €

27 €

3€

8.20 a 9h

15 €

22 €

17 €

2€

Les eventualitats es podran abonar directament al monitor/a del servei
*Els preus de 5 dies fixes des de les 7.45h tindran un 5% de descompte pel segon germà o germana
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Horari: De les 16.30 a les 18.00
Setembre

Octubre-maig

Juny

5 DIES

16.30 a 18.00

29 €

45 €

33 €

5 DIES

16.30 a 17.45

24 €

37 €

28 €

5 DIES

16.30 A 17.00

16 €

24 €

19 €

2 DIES

16.30 a 18.00

15€

23 €

17 €

2 DIES

16.30 a 17.45

13€

20 €

15 €

2 DIES

16.30 a 17.00

12€

18 €

13 €

3 DIES

16:30- 18h

26 €

40 €

29 €

Eventualitats

16.30 a 16.45h

16.30 a 17.15h

16.30 a 18.00h

1€

2€

3.5€

Servei sense previ
avís

Els infants que vinguin acompanyats pels mestres hauran de pagar el preu eventual
relatiu a l’estona que estiguin al servei.

*Els preus de 5 dies fixes tindrà un 5% de descompte pel segon germà o germana

4 ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
A) Piscina
Activitat per a alumnat d’ Infantil ( de P3 a P5) i per a alumnat de Primària (de 1r a 6è ) - sempre que hi hagi un
mínim de 8 infants -.
Es realitza al POLIESPORTIU MUNICIPAL VINTRÓ, al carrer Consell de Cent, 623-629, telèfon 93.245.02.68.
El desplaçament es fa a peu. El monitoratge recollirà l’alumnat a la sortida de l’escola i les famílies recolliran els
infants a la piscina a les 18:15 h.
• P3: DILLUNS de 16:30 a 18:15h: 16 PLACES
• P4 I P5: DIMECRES de 16:30 a 18:15h: ( P4 20 PLACES, P5 20 PLACES).
• PRIMÀRIA: DILLUNS de16:30 a 18:15h: ( 12 PLACES).
L’activitat s’inicia el primer dilluns i dimecres d’octubre.
Pagament trimestral de 85 € (el curs 2019/20): octubre, gener i abril.
Es realitza una jornada de portes obertes al final de cada trimestre per veure l'evolució dels infants en família.
CAL PORTAR
Banyador, tovallola o barnús, xancles o mitjons de bany i un barret de bany.
Tot ha d’anar marcat amb el nom i cognom i posat dins d’una motxilla que sigui còmoda de portar.
La roba que portin posada cal que sigui còmoda (sense botons, tirants, etc.) i estigui marcada amb el nom de
l'infant.
NOTA: Un cop matriculats i abans d l'inici d l'activitat hi haurà una reunió informativa amb les famílies.
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Helen Doron (HD) ensenya anglès d’una forma natural i divertida, potencia la motivació
mitjançant el joc, el moviment, la música, reforça la confiança de l’infant a través d’ un entorn amigable i positiu.
Les classes seran els següents dies:
• PARVULARI (P3-P4 Nous *) : DIMARTS
• PARVULARI (P4-P5)
: DIJOUS
* P4 nous: infants que passen a P4 el setembre 2019 PERÒ que NO hagin realitzat anglès extraescolar HD en el
curs 2018-2019.
• CICLE Inicial (1r-2n ) : DIMECRES
• CICLE Mitjà (3r-4t)
: DIMECRES
• CICLE Superior (5è-6è)
• CICLE Superior (5è-6è)

: DIMARTS
- OPCIO 1 DIA
: DIMARTS I DIJOUS - OPCIO 2 DIES

- Per dur a terme l'activitat - Opció 2 dies 5è-6è- es necessitarà un mínim de 9 alumnes, i màxim 15 L’activitat s’iniciaran a les 16:40 i finalitzaran a les 17:25h. L’alumnat és recollit al finalitzar les classes a dos
quarts de cinc i estar amb els monitors d’anglès berenant al pati de l’escola fins a l’hora que comencen les classes.
El nombre mínim d’infants serà de 9 i un màxim de 15 per classe a excepció de P3, P4, i P5 amb màxim de 10, es
podrà valorar amb previ acord entre HD i AFA -comissió anglès incorporar algun alumne més sense superar el
màxim de 15.
El pagament és mensual, i la durada del curs serà la mateixa que el curs escolar:
- Classe : 28€ / mes.
- Dos dies de classe (NOMÉS 5è-6è) : 54€ /mes
Material:
- Preu material parvulari :25€
- Preu material cicle inicial: 25€
- Preu material cicle mitjà i superior (opció 1): 50€
- Preu material cicle superior (opció 2 dies):

* PENDENT

* El material facilitat com una eina educativa dependrà del nivell de l'alumnat inscrit ( cicle superior opció 2 dies).
Per tant, al final del període d'inscripció i valoració del nivell dels inscrits, s'informarà el material a utilitzar i el seu
cost.
D) Juga i aprèn en llengua de signes
AGILS Accessibilitat és una empresa que es dedica a la formació de llengua de
signes catalana per trencar barreres de comunicació entre les persones sordes i
les oïdores.
Ofereixen activitats i dinàmiques de grup en llengua de signes catalana.
Activitat per a alumnat de cicle inicial a superior amb ganes de gaudir d'una estona
divertida i on la comunicació no verbal serà la protagonista.
- Qui ens ensenyarà? Un equip de monitors i monitores sords amb la titulació de dinamitzador de temps lliure.
- On es farà? A l'Escola La Farigola del Clot.
- Quan? L’activitat s’inicia el primer dimecres d’octubre fins últim dia del curs acadèmic escolar 2019.
• 1r a 3r : dimecres: 16:30h - 17:45h
• 4rt a 6è: dimecres: 16:30h - 17:45h
Pagament mensual de 19.50€ ( 1 dia a la setmana). * Els pagaments es realitzen per domiciliació bancària i de
forma trimestral 58.5€ : octubre, gener i abril. ( en cas de no poder abonar el curs trimestralment i amb domiciliació
bancaria posis en contacte amb AGILS al 93.112.79.96 Coordinadora Marian Diaz )
Per mantenir l’activitat caldrà un mínim de 10 alumnes i un màxim de 25 alumnes per grup.
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Durant el curs es fa regularment partits de futbol de pares i mares de l’escola.
La inscripció és gratuïta, però s’aporta una quantitat econòmica per participant (a determinar), en concepte de despeses
i renovació de material (pilotes, infladors, xarxes,…).
Lloc: pati de l’escola Farigola del Clot
Horari: divendres vespre de 20:30 a les 22 hores.
Els interessats poseu-vos en contacte amb Alejandro ( tel. 660 50 37 46 ).

AVÍS IMPORTANT:
Les inscripcions noves/renovacions a les activitats extraescolars: anglès, piscina, juga i aprèn
en llengua de signes, i activitats CET10 es realitzaran de forma online mitjançant AFAGEST
https://farigola.afagest.com/#/) :
-

RENOVACIONS…………………. Des de l’11 al 14 de Juny
Noves INSCRIPCIONS ………… Des de 16 al 20 de Setembre.

INSCRIPCIONS
I
RENOVACIONS

ATENCIÓ >> en cas que el programa informàtic els denegui la inscripció per falta de places
disponibles, posar-se en contacte amb l'AFA per a ser inscrits en una la llista d'espera..

Activitats
extraescolars

Cal fer la inscripció/renovacions cada any per tal de complir la normativa de protecció de
dades personals.
En cas de dubte contactar amb la secretària del AFA a l'horari habitual.
· Dilluns , dimarts i dijous de 9 a 14h i de 15 a 17h.
· Dimecres de 10:30 a 14h i de 15 a 18h.
· Divendres de 8:30 a 13h.
Per poder realitzar activitats extraescolars cada infant ha de SER SOCI, estar al corrent del
pagament de la quota de soci del AFA i despeses de consergeria.

Per donar-se de baixa d’una activitat caldrà presentar a secretaria un full de baixa el
model del qual podreu obtenir a l’oficina de l’AFA /o enviar un correu electrònic a
farigoladelclot@gmail.com , abans del dia 20 del mes anterior a l’emissió del rebut de
l’activitat.
BAIXES

No es consideraran vàlides les baixes verbals, cosa que generarà el deute corresponent
en cas de manca de pagament.
Si la baixa es produeix passat el dia 20 o dins del període de pagament s’haurà d’abonar el
cost del trimestre o del mes sencer, segons modalitat de pagament.

IMPORTANT: Els rebuts retornats de domiciliacions bancàries generaran un recàrrec per
cada rebut en concepte de comissions bancàries.
DOMICILIACIONS
BANCÀRIES

Des de l’AFA estem fent un esforç important per reduir les despeses de gestió que generen
les domiciliacions i els rebuts retornats. Per això us preguem que respecteu les normes
anteriors. Per això en cas que no hi estigueu d’acord o observeu un rebut emès de forma
errònia, us poseu en contacte amb secretaria per resoldre la incidència al més aviat possible
sense generar despeses innecessàries tant per l’AFA com per vosaltres.
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TAULA DE PREUS I MES DE PAGAMENT
Concepte

Set.

Oct.

Nov.

Des.

Gen.

Feb.

Mar.

Abr.

Maig

Juny

GENERALS

Total
Curs

AFA Quota única per alumn@

49 (1)

49

QUOTA ESCOLAR *

65

65

65

195

QUOTA ESCOLAR C.INICIAL *

85

85

85

255

SERVEIS
CONSERGE TARDA

0 (1)

ACOLLIMENT Xino Xano

0
- VEURE EL PUNT 3 -

EXTRAESCOLARS
PISCINA

85

ANGLÈS
JUGA i APRÈN en llengua de
signes
Activitats CET 10

85

85

255

- VEURE apartat anglès 4C58.50

58.50

58.50

175.5

- VEURE EL PUNT 5 -

(1) Pendent d’aprovació en assemblea de l’AFA agendada per al 17.06.2019. El any passat era quota soci de 45 € i
consergeria tarda de 12 €.

5 ACTIVITATS GESTIONADES PER ALTRES ENTITATS
CET-10

El Col·lectiu d’Esports per a Tothom (CET-10) duu a terme les activitats esportives. Enguany continuem en la línia
de col·laboració amb l’AFA de l’Escola La Rambleta i el CET-10, per tal que ens puguem beneficiar mútuament de
les activitats esportives que fem a les dues escoles.
Les activitats comencen el 1 d’Octubre. És imprescindible ser soci de l’AFA i pagar el servei de consergeria.
Si desitgeu qualsevol aclariment us podeu adreçar a la seva seu: carrer de Bac de Roda, 23-25, telèfon 932783135.

7

ACTIVITATS CET 10 a l'escola FARIGOLA DEL CLOT 2019-2020

16:30h
a
17:45h

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Taekwondo
P5 a 2n
21,15€

Bàsquet
iniciació
P5 – 2n
23,45€

Taekwondo
P5 a 2n
21,15€

Bàsquet
iniciació
P5 – 2n
23,45€

Ballem
P3 a P5
(16:30 a 18h)
18,85€

Bàsquet
competició
3r i 4t
32,50€

Ballem
1r a 4rt
(16:30 a 18h)
18,85€

Patinatge
P5 a 3r
21,15€
Psicomotricitat
Inic. Esportiva

P3 a P5
21,15€

Bàsquet
competició
3r i 4t
32,50€
Urban
Dances
P5 a 3r
21,15€

Patinatge
P5 a 3r
21,15€
Psicomotricitat
Inic. Esportiva

P3 a P5
21,15€

Urban
Dances
P5 a 3r
21,15€

Teatre /
Expressió
corporal
1r a 6è
18,85€
(16:30h a 18h)

Taekwondo
3r a 6è
21,15€
17:45h
a
18:45h

Patinatge
4rt a 6è
21,15€

Urban
Dances
4rt a 6è
21,15€
Bàsquet
competició
5è i 6è
32,50€

Taekwondo
3r a 6è
21,15€
Patinatge
4rt a 6è
21,15€

Urban
Dances
4rt a 6è
21,15€
Bàsquet
competició
5è i 6è
32,50€

Patinatge
promoció

Partits de
bàsquet
Patinatge
promoció

- El pagament de cada activitat és mensual Podeu consultar a la nostra pàgina web AFA informació de les activitats ofertes per CET 10 a l'escola La
Farigola del Clot
http://ampafarigoladelclot.cat/info-entitats
NOTA: El procés de realització de beques es farà com anys anteriors de forma presencial a
l’escola a l’inici de curs, sereu informats a través de l’AFA de l’escola
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ACTIVITATS CET10 A l’ ESCOLA RAMBLETA DEL CLOT 2019-2020
Els socis de l’AFA de la Farigola del Clot també poden accedir a les activitats que es fan a l’escola La Rambleta,

DILLUNS

DIMARTS
Iniciació
esportiva
P4 i P5
21,15€

16:30h
a
17:45h

Danses del
món
P5
21,15€
Patinatge
1r a 3r
21,15€
Futbol
3r i 4t
32,50€

Rítmica
1r a 3r
21,15€
Vòlei
1r a 6è
21,15€
Futbol
1r i 2n
23,45€
Teatre
1r a 6è
22 €

16:30h
a
18:00h

17:45h
a
18:45h

DIMECRES

Pre-Futbol
P5
23,45€
Danses del
món
P5
21,15€
Patinatge
1r a 3r
21,15€
Futbol
3r i 4t
32,50€

Expressió
corporal
P4
21,15€
(16:30h a 18h)

Patinatge
4rt a 6è
21,15€
Futbol CEEB
5è i 6è
32,50€

Rítmica
4rt a 6è
21,15€
Futbol
Federat
5è i 6è
51€

Patinatge
4rt a 6è
21,15€
Futbol CEEB
5è i 6è
32,50€

DIJOUS
Iniciació
esportiva
P4 i P5
21,15€
Rítmica
1r a 3r
21,15€

DIVENDRES

Pre-Futbol
P5
23,45€

Vòlei
1r a 6è
21,15€
Futbol
1r i 2n
23,45€
Teatre
1r a 6è
22 €
Teatre
P4 i P5
18,50€

Patinatge Urbà
1r a 6è
18,85€
Street Dance
1r a 6è
18,85 €

Rítmica
4rt a 6è
21,15€
Futbol
Federat
5è i 6è
51€

- El pagament de cada activitat és mensual Per a més informació http://afarambletadelclot.cat/es/extraescolars/ o adreceu-vos a la mateixa escola i/o contactar
telefònicament CET 10 Rambleta 665 772 120.
✦ IMPRESCINDIBLE SER SOCI/ SÒCIA de l’AFA a la vostra escola ✦
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QUI MÉS PARTICIPA A LA NOSTRA ESCOLA?
XINO-XANO (Servei de menjador - Esplai de dissabte)
Xino-Xano Associació de Lleure. #XinoXanoStyle
Xino-Xano Associació de Lleure és una entitat infantil i juvenil, sense afany de lucre, que té per missió formar persones
mitjançant l’educació en valors. El voluntariat, el compromís, el treball en equip, el respecte a la diversitat i al medi
ambient, la solidaritat i la cooperació són, entre d’altres, valors bàsics en el nostre projecte educatiu.
Més informació:
Telèfon Escola: Tel. 681 27 70 56 | Horari secretaria a l’escola La Farigola: dll a dv de 9:00 a 10h
Servei de missatgeria instantània disponible
Oficina Central: Tel. 93 231 72 90 Horari oficina 10 a 13h
www.xino-xano.org | administracio@xino-xano.org

L’Esplai de dissabte
Els dissabte a la tarda de 16,30 a 19:30h, ens reunim a l’escola Farigola
infants i joves de 4 a 17 anys per realitzar activitat, tallers dinàmiques de treball i excursions.
Treballem, mitjançant un projecte educatiu de curs ( octubre juny), amb la finalitat d’involucrar als
infants i joves en projectes socials, d’educació i servei al barri.
L’esplai és una iniciativa d’educació no formal i sense afany de lucre on monitors i monitores voluntaris, realitzen
activitats regulars cada dissabte, sortides de cap de setmana i activitats d’estiu.
Les activitats de vacances d’estiu que l’entitat organitza ( colònies, campaments, camps de treballs, rutes a peu i en
bicicleta, intercanvis internacionals, etc...), són activitats de cloenda de curs, dels nois i noies que participen a l’esplai al
llarg de l’any. Tot i això, aquestes activitats ofereixen algunes places als que vulguin participar (escola o barri).
Quota Esplai: 180€/any (Preu 2019-2020) El preu inclou la quota Esplai i els caps de setmana
Més informació: xino-xano.esplai@gmail.com | Tel: 93 231 72 90

Aula de Música La Farigola del Clot
L’Aula de Música La Farigola del Clot ofereix formació en el sentit més ampli: formació artística, social i de
convivència. A la nostra escola s’imparteixen estudis musicals adreçats a infants a partir de 3 anys, joves i adults de tot
el districte, amb plans d’estudi adaptats a les diferents motivacions i interessos dels alumnes. L’Aula també és oberta als
adults i s’ofereixen classes individuals d’instrument i llenguatge musical. Oferim una formació de qualitat que inclou el
llenguatge musical, l’instrument i les pràctiques vocal i instrumental en grup. El nostre pla d’estudis inclou:
- Sensibilització musical (de 3 a 5 anys)
- Preparatori I II (de 6 a 8 anys)
- Llenguatge musical (Grau Elemental)
- Coral
- Conjunts instrumentals.
INSTRUMENTS: Piano, Guitarra, Violí, Flauta travessera, Cant, Trompa, Trompeta, Saxo, Baix elèctric i Bateria.
Més informació:
Horari de secretaria: De dilluns a dijous, de 16.30 fins a 18.30 hores.
Telèfons: 93 270 02 92 - 652 944 601
http://sites.google.com/site/aulademusicalafarigola/
musica-farigola@orange.es
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6 COM CONTACTAR AMB NOSALTRES?

1979 - 2019

Tots els vostres dubtes i suggeriments els podeu fer arribar a l’AFA a través de:
-

Montse Bayod, secretària de l’AFA.
Tel. 93.231.76.65 en horari d’oficina de secretaria.
correu electrònic general: farigoladelclot@gmail.com
presencialment a les reunions de Junta Directiva, no tenen calendari preestablert, cal preguntar les dates.
Web de l’AFA http://ampafarigoladelclot.cat
Si vols estar a l'última segueix-nos al Twitter de l'AFA @afafarigolaclot.

HORAI SECRETARIA CURS 2019-2020
Dilluns, dimarts i dijous .......... de 9 a 14h i de 15 a 17h
Dimecres ............................... de 10:30 a 14h i de 15 a 18h
Divendres ................................de 8:30 a 13h
( durant jornada intensiva l'horari és de dilluns a divendres de 9 a 15h).

11

