
 
AFA INSTITUT-ESCOLA LES VINYES                  

 

       

 
c. Major, 109 

afa@ielesvinyes.net 

 

PER QUÈ ÉS IMPORTANT SER DE L’AFA? 
 

És una pregunta que es fan moltes famílies, i volem donar resposta!  

 

QUÈ FEM L’AFA? 

 Ens organitzem per donar alguns serveis que ens faciliten la vida a tots: servei d’acollides (de 

matí i de tarda), servei de menjador i activitats extraescolars. 

 Participem activament en la gestió de l’Institut-Escola, fomentant la col·laboració entre 

famílies i professorat a través del diàleg i el consens.  

 

LA TEVA PARTICIPACIÓ  

Tu també pots col·laborar i participar amb l’AFA de la teva escola. Ho pots fer de moltes maneres. 

Només depèn de la teva disponibilitat. Tots tenim capacitats diferents que, si sumem, ens 

enriqueixen a tots:  

1. Per començar, ja participes quan t’associes i pagues la quota de l’AFA (25€ anuals per 

família). Amb aquest gest ja dónes suport a les activitats i a la vida associativa.  

2. Pots assistir a les reunions que organitza la teva AFA (assemblees, comissions,...) És el millor 

lloc per rebre informació de primera mà. A més, és l’espai on pots dir la teva, aportar idees i 

opinions.  

3. Pots fer-te càrrec o col·laborar en l’organització d’alguna activitat i contribuir al servei 

col·lectiu. És molta la feina que realitza l’AFA. Quanta més gent col·labori més fàcil serà 

aquesta tasca.  

4. Et pots presentar per ser membre de la junta i així responsabilitzar-te durant un temps del 

seu lideratge.  

5. Pots fer col·laboracions des de casa: manteniment i actualització de la pàgina web, 

elaboració de cartells informatius, publicació a les xarxes socials,...  

6. Però també pots participar anant a les festes, activitats i celebracions. Amb la teva presència 

dónes suport a tot allò que s’està fent.  

 

PENSA QUE ...  

 Si els teus fills o filles veuen la teva implicació i participació en la seva vida escolar, 

augmentarà el seu èxit escolar.  

 Una AFA activa i organitzada millora la qualitat del seu centre educatiu  

 Sentir-nos part d’un centre que funciona, també ens millora la nostra qualitat de vida i les 

expectatives de futur del nostres fills i filles.  

 

QUÈ ES FA AMB ELS DINERS?  

Es compra material que el Centre necessiti. És un material del que s’aprofiten TOTS els alumnes, 

siguin de l’etapa que siguin, d’aquí la importància que totes les famílies formem part de l’AFA. 

Podeu consultar totes les dotacions de material que hem fet durant aquests cursos a l’apartat 

Economia de la nostra web. 
 

US ESPEREM! 


