
AFA LA SERRETA CURS 2021-22 
 

  

Quins avantatges té? 

● Préstec gratuït de les lectures obligatòries de cada curs 

● Descomptes a sortides, excursions i extraescolars 

● Invertim en millores de l’Institut en benefici de tot l’alumnat 

● Novetat d’aquest curs 21-22: obsequi d’una tote bag (per família) 

 

Com pagar la quota anual de 20€? 

● Banc de Sabadell: ES43 0081 0347 730001246035 

● Codi per pagar a través de caixer automàtic: 144326 

● Important! Al concepte escriviu: nom, cognoms i curs alumne/a/es 

● Lliureu el comprovant a la bústia de l'entrada de l'Institut o a afa@serreta.cat 

 

Més informació: 

● El nostre espai web: https://agora.xtec.cat/iesserreta/afa/ 

● També publiquem informació a l’Instagram de l’Institut: 

https://www.instagram.com/inslaserreta/?igshid=1gb5qc8e7yvxm 

 

L’AFA és l’Associació de Famílies de l’Alumnat. Som una part integrant de la comunitat educativa. Fer-se família 

sòcia és bo pels teus fills i filles per què la teva implicació pot afavorir la seva conducta i rendiment. És important 

per l’Institut perquè l’AFA s’implica en tasques de suport i atenció educatives. Podràs contactar i conèixer de 

manera més propera i familiar les persones que treballen per l’educació de les teves filles i fills. Seràs part d’una 

xarxa perquè tot el que facis a l’AFA et permetrà connectar amb altres famílies amb un objectiu comú. Seràs un 

model a seguir perquè els teus fills i filles veuran que la seva educació és molt important per a tu. Ajudaràs, 

mitjançant la quota de família sòcia, a poder desenvolupar les activitats de l’AFA i els projectes que proposi 

l’Institut. Hi ha moltes maneres de participar amb flexibilitat, en funció de les teves inquietuds i el temps que 

disposis.  

T’esperem! 

Vull ser família 
sòcia!  

O amb l’enllaç:  

https://forms.gle/t5wS
y5Cz5pmmbTYQ9 

Accediu al 
formulari per 
fer-se família 
sòcia amb el QR  
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