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Benvolgudes famílies, 

Des de la Junta Directiva de l'AMPA AFELBA us donem la benvinguda al nou curs escolar 2022/2023, especialment a les 

noves famílies que s'incorporen. 

AFELBA és la primera AMPA del Lycée Bel Air, registrada com a associació el maig de 2017. Creiem, tal com ho recorda 

M. Brochet, director de l’AEFE (Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger, que controla les homologacions dels 

centres educatius), que és altament important i necessari que les famílies participin en la vida escolar i puguin tenir 

representació a les diferents instàncies i institucions educatives. AFELBA també és membre de la FAPÉE (Fédération des 

associations de parents d'élèves des Établissements d'enseignement français à l'étranger) i de aFFaC (Associacions 

federades de familias d'alumnat de Catalunya), reforçant així la seva oficialitat i eficàcia. 

El curs passat es van poder mantenir alguns projectes i funcions, i vam posar en marxa algunes iniciatives particulars. 

Algunes van ser: 

� Assistència als Consells Escolars Municipals de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes 

� Divulgació de les conferències per a mares / pares d'altres centres de la xarxa d'escoles franceses a 

l'estranger (FAPÉE) 

� Conferències / tallers telemàtics per a mares / pares 

� Préstec de llibres a la “maternelle” per fomentar la lectura (acompanyada) 

� Regals nadalencs per a l'alumnat de Maternelle i CP 

� Creació de la comissió Higiene i Salut 

� Taller de sexualitat per a l'alumnat de 3ème 

� Campus / casals per als períodes de vacances franceses (Tots Sants, Setmana Santa) 

� Participació en el consell de bosses / ajudes escolars del ministeri francès (consulat i AEFE) 

� Reunions amb la direcció i l'administració del Lycée Français Bel Air 

Els nostres canals de comunicació són: 

- Pàgina web: www.afelba.org 

- Correu electrònic: afelba.contact@afelba.org 

- Canal Telegram: https://t.me/afelbalyceebelair 

Utilitzem la xarxa Whatsapp per comunicar amb els parents-relais (una persona sòcia del AMPA per grup classe), i 

transmetre informacions que ens interessen a tots, ja sigui perquè venen de la FAPÉE i l’AEFE, o bé perquè es tracta 

d’activitats i accions organitzades per AFELBA. 

Properament us informarem sobre la data de l'Assemblea General de socis, que tindrà lloc de manera telemàtica, i a la 

qual esteu tots i totes convidats. Podeu consultar actes, estatuts i memòries a la pestanya Transparència de la nostra 

Web. Aquest any, haurem d’elegir President/a, així com una nova Junta Directiva. Feu-nos saber si us interessaria forma 

part del nostre equip! 

En el curs 2017/18 vam començar sent 41 famílies i l'any passat, érem 72. Aprofitem l'ocasió per agrair el vostre suport 

i confiança, tot esperant seguir mereixent-los. Sense la vostra adhesió l'AMPA no existiria. 

Aquest curs esperem seguir creixent en el nombre de famílies i també en el de persones voluntàries (per a celebrar el 

Carnestoltes, la Kermesse ... !!). Si sou especialistes en alguna cosa, si teniu aficions que es poden compartir, si us 

agradaria que es posés en marxa algun projecte / activitat, si us preocupa algun tema en especial que pot millorar en 

col·laboració amb altres famílies ... CONTACTEU-NOS! Un minut de dedicació és or per al benefici de molts infants! 

Si encara no us heu inscrit o esteu dubtant: les inscripcions estan obertes tot l'any! 

Rebeu una cordial salutació, i els nostres millors desigs per a aquesta “RENTRÉE 2022-23” 

Beatriz (Presidenta en funcions), Hélène, Laetitia, Guillermo, Patricia 

Junta Directiva AMPA AFELBA 

 


