Curs 2020-2021

QUOTA DE LA CAFI

LA CAFI DE L’ESCOLA

En el cas que els vostres infants utilitzin l’Horari d’Acollida, l’Horari Prolongat, el
Servei de Mobilitat o facin alguna Activitat Complementària, haureu de pagar obligatòriament la Quota de Serveis de la Cafi, i ho heu de fer abans del dia 31 d’agost.

Cafi Comunitat d’Adults i Famílies de l’escola Ítaca
Des del curs 2016-2017, després d'un procés participatiu, les famílies
de l'escola vam decidir que ens sentíem més identificades amb una Ampa que inclogués totes les persones adultes que participen en l'educació
dels nostres infants i ens vam inscriure com a Afi, ja que el nom de Cafi
no es va acceptar legalment des del Departament de Justícia.
Tots els pares i mares d’alumnes matriculats a l’escola són membres de
la Cafi pel sol fet de demanar-ho, sense obligació de pagar cap quota.
Ara bé, és important recordar que la quota ens permet fer la feina que la
Cafi fa durant tot l'any i dotar a l’escola del material que utilitzen els nostres fills i filles en el seu treball diari.
Entenem la Cafi com un espai de trobada de tota la Comunitat on totes i
tots treballem pel bé comú des de la generositat i la participació.

Per a dinar al menjador de l’escola no és obligatori pagar la quota però els infants
tindran un preu diferent si la paguen o no.

Quota anual de 30€ per a famílies amb un sol infant.
Quota anual de 40€ per a famílies amb més d’un infant a l’escola.
Compte corrent de la Cafi BBVA: ES16 0182 4616 2102 0520 8343
En el concepte de la transferència hi heu de posar: CAFI + nom complert de
l’infant o infants si són germans.
Un cop feta la transferència, envieu el comprovant amb el nom complert de/ls l’infant/s a tresoreria@escolaitaca.cat

Des de la Cafi s'organitzen les Activitats Complementàries, es gestiona
el menjador i els Serveis d'Acollida i Horari Prolongat, es preparen les
festes de Benvinguda de les famílies noves, de Nadal i de Primavera.
S'ofereixen xerrades i tallers per a pares, mares i qualsevol persona
adulta interessada, es compra l'aixovar del menjador, s'omplen els patis,
es garanteix la igualtat d'oportunitats dels infants mitjançant la Comissió
Solidària i ens mantenim informades gràcies a la Comissió de Comunicació.

És necessari que almenys una persona per família ompli el formulari amb el seu
correu electrònic per a poder rebre els mails de comunicació. Si voleu deixar dues
adreces electròniques haureu d’omplir dos formularis (poseu el nom del mateix
infant en els dos formularis).

Juntament amb l'escola s'organitza el Dia Especial, l'Acampada, la feina
de les persones d’enllaç i es treballa en comissions mixtes.

Enllaç al formulari

L’adreça electrònica de la Cafi és cafi@escolaitaca.cat i la podeu utilitzar per fer aportacions i consultar dubtes.

COMUNICACIONS DE L’ESCOLA I LA CAFI

El registre de les dades de les famílies de l’escola que volen rebre informació pels
diferents canals de comunicació, compleix amb la Llei de protecció de dades.

A la web de l’escola trobareu tota la informació actualitzada: www.escolaitaca.cat

Contacte amb la Comissió de Comunicació: comunicacio@escolaitaca.cat

ACTIVITATS QUE ORGANITZA LA CAFI
HORARI D’ACOLLIDA I PROLONGAT

SERVEI DE MENJADOR

Oferim l’Horari d’Acollida (8h a 9h) i Prolongat (4h a 5h) per a les tres comunitats.

L'elaboració dels dinars és a càrrec de l'empresa Pam i Pipa.

Si us interessa, podeu omplir el full d’inscripció i enviar-lo a la Mercè: mercepamipipa@gmail.com

Es comunicaran els preus així que se sàpiguen les noves condicions que els menjadors escolars han de seguir. No es preveuen canvis significatius.

Evitem que qualsevol infant faci més de 8 hores a l’escola. Per tant, si es queda al
menjador només podrà fer servir un dels dos serveis (acollida o prolongat), si no es
queda al menjador, sí que els podria fer servir els dos.

Cada curs s’ha de fer la inscripció del servei de menjador i per tenir els preus reduïts s’ha de presentar el resguard de pagament de la Cafi.

Necessiteu la targeta per a pagar els menús, que és personal i intransferible. El
seu cost, per als alumnes que encara no la tinguin, és de 3€.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Cada vegada que es passa la targeta es descompta automàticament el menú, encara que s’indiqui que no hi ha saldo.

Al setembre s’obriran les inscripcions a les activitats que es fan a l’escola a partir de
les 4h:

Si teniu algun deute del menjador és imprescindible liquidar-lo. En cas contrari, no
es podrà gaudir del servei.

Dilluns: ‣ Dansa contemporània

Dijous: ‣ Cuinetes

‣ Tallers científics

‣ Tea Time Grans

Contacte amb la Comissió de Menjador: menjador@escolaitaca.cat

‣ Capoeira

Dimarts: ‣ Percussió
‣ Tea Time Mitjans

Per cada infant de P3, tutora i família decidiran conjuntament el dia més adequat
per començar a fer-ne ús.

Divendres: ‣ Judo

Dimecres: ‣ Guitarra
‣ Teatre Musical
Activitats externes: des de la CAFI també oferim algunes activitats que tenen
alguns avantatges per als socis que paguen la quota. En aquestes activitats els familiars són responsables dels infants a l’hora de portar-los i recollir-los.
 Anglès a Kolònicus
 Circ a la Crica
 Piscina al Gimbe i a les Piscines municipals

A la web trobareu més informació detallada.
Els dubtes els podeu resoldre a complementaries@escolaitaca.cat

MOBILITAT A L’ESCOLA
L’objectiu és que les arribades i les sortides de l’escola siguin una oportunitat més
per educar.
A l’escola en bus
Hi ha tres línies urbanes que passen a prop de l’escola, són la L1, la L4 i la L8. Un/
a monitor/a és dins del bus i en cada parada recull els infants inscrits a aquest servei i els acompanya fins a l’escola.
A l’escola en bici
Aquest any es reprendrà aquest servei que ja s’havia fet altres anys. Els infants
que ho desitgin, i sempre que cursin 3er com a mínim, podran venir a l’escola amb
la seva bicicleta, acompanyats per monitors/es qualificats/des. El recorregut dependrà de les inscripcions.
Només es faran els grups si s'arriba al 50% de les places disponibles.
Si teniu qualsevol dubte o si us hi voleu apuntar, envieu un missatge a
mobilitat@escolaitaca.cat

