
 
 

 

ASSOCIACIÓ  DE FAMÍLIES 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 vam posar en marxa fa cinc 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 tan transcendent del seu 

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

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,  cafè-tertúlia,  participació en el Consell  Escolar, participació en la 

Cross  de  Nadal,  participació en  les graduacions, agenda  escolar  per  a tot  l’alumnat  de  les 

famílies sòcies,  entre  d’altres. Aquest  curs hem col·laborat en la compra de material 

necessari per a la situació COVID que s’ha viscut. 
 

En el proper curs  21-22, 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.  Després del  curs  tan  anòmal  que  hem  tingut, esperem encarar la 

nova  normalitat garantint que cap alumne es quedi enrere. 
 

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, etc.. 
 

Per tots aquests motius,  us demanem que  us associeu a l’AFA. La quota  pel curs 21-22 és de 

15€. 
 

Com en els darrers anys, a l’inici del curs escolar  ens posarem en contacte per a fer arribar, 

a les famílies que s'han associat,  l’agenda del curs escolar. 
 

Per tal de formalitzar la inscripció a l’AFA heu d’entrar  a l’enllaç: 
 

 https://forms.gle/xqX8d39FxTogGZJR9  
 

Heu d’omplir les vostres dades. Al final hi trobareu les instruccions de pagament. Per a que la 

inscripció  sigui efectiva  cal que  ens feu arribar el comprovant del pagament al mail 

afa@torreroja.cat  o la bústia de l’AFA. 
 

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

Us  oferim  el  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. 
 

Junta AFA Torre-roja 
 

Viladecans, juny 2021 
 
 
 

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

https://forms.gle/xqX8d39FxTogGZJR9
mailto:afa@torreroja.cat

