
 
ASSOCIACIÓ DE FAMILIES DE L’INSTITUT TORRE-ROJA 

Benvolgudes famílies, 

Ens posem en contacte amb vosaltres per informar-vos del projecte de l’AFA de l’INS Torre-

roja, que vem posar en marxa fa quatre anys. 

L’objectiu principal de l’AFA (Associació de famílies de l’Institut Torre-roja) és el de reforçar 

el vincle entre les famílies i l’institut, entès en el sentit ampli de comunitat educativa (claustre 

de professorat, equip directiu, personal d’administració i alumnat). La implicació de les 

famílies en l’educació dels nostres fills i filles, en aquesta etapa tant transcendent del 

seu creixement personal, és fonamental per a un bon desenvolupament personal. 

Durant els primer anys de projecte, des de l’AFA hem impulsat algunes iniciatives 

encaminades a una major col·laboració amb el centre: projecte de socialització dels llibres de 

text, participació en la festa de Sant Jordi, concurs per a un nou logotip, interlocució amb 

l’àrea d’educació de l’Ajuntament, xerrades adreçades a les famílies, participació en el Consell 

Escolar, etc.. 

En el proper curs 20-21, volem continuar el camí encetat i enfortir encara més les nostres 

actuacions. Per aquest motiu necessitem la implicació de totes les famílies de l’alumnat 

del centre. 

A banda de l’objectiu principal, des de l’AFA volem incidir en altres eixos: suport a projectes 

educatius innovadors, millora de les infraestructures del centre, formació per a famílies 

orientada a la millora de l’educació, suport en la compra de llibres, activitats extraescolars, 

col·laboració amb altres associacions de Viladecans, etc... 

Per tots aquests motius, us demanem que us associeu a l’AFA. La quota pel curs 20-21 és de 

15 €.  Adjunt trobareu el full d’inscripció.  

La participació en l’educació dels nostres fills i filles és fonamental, associeu-vos! 

Us oferim un correu electrònic per a posar-vos en contacte amb nosaltres, tant per a 

col·laborar directament en el projecte, com per aportar idees, comentaris, consultes. També 

som a l’institut els divendres de 9 a 10 h. 

Adreça mail: afatorreroja@gmail.com  

Junta AFA Torre-roja 

Viladecans, maig de 2020 

 

EN L’EDUCACIÓ DELS NOSTRES FILLS I FILLES TOTHOM ÉS IMPORTANT. IMPLICA’T! 
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