
NOUS ALUMNES DE L’INSTITUT  ELS TRES TURONS

CURS 2020-2021

Benvolguda família,

Des de l’Associació de Famílies d’alumnes de l’Institut Els Tres Turons us donem la
benvinguda al Centre i a la nostra associació. 

Des de l’ AFA:

- Col·laborem amb l´equip  docent  per  al  bon  funcionament  de  l´Institut  i  per
preservar la qualitat de l´ensenyament, patrocinant xerrades per l´alumnat i les
famílies, millora de l’equip informàtic i altres equipaments...

- Atenem i canalitzem les inquietuds i les iniciatives de les famílies relacionades
amb el centre i fem de principal enllaç amb el professorat i la Direcció.

- Ajudem amb recursos humans i econòmics a l´organització d'esdeveniments que
complementen  l´activitat  educativa  del  professorat  (xocolatades  solidaries,  la
graduació, Jornada de portes obertes, jornades esportives...).

- Col·laborem amb els serveis de gestió dels armariets, la biblioteca del centre i la
biblioteca d´aula.

- Fomentem la reutilització de llibres a través de IDDINK.

Novetats Juliol : 

- Des d'Iddink han decidit ampliar el termini amb cost de transport gratuït i 
altres avantatges fins al proper divendres  31 de juliol (Inclòs). A partir de l
´1 d´agost el cost del transport serà de 4,50 €. 

- Totes les famílies de secundària que optin per la compra finançada del pack
(ordinador+llibres+llicències) que Iddink ofereix ja podran fer-ho a través
de la seva pàgina web a partir de demà dimarts 28 de juliol. Podeu trobar la
informació per accedir a Iddink a la nostra pàgina web d´Entitats i a la pàgina
web de l´Institut.



- Per la ràpida comunicació amb les famílies i els tràmits de pagament de la quota
anual, utilitzem l’aplicatiu TPV ESCOLA.

A principis de setembre us informarem del següent:

- Informació i data per fer el pagament de la quota anual per ser soci de l’AFA (una 
per família i curs acadèmic) i acceptació del Reglament general de protecció de 
dades (RGPD).

- Informació sobre el lloguer dels armariets, assignació i facilitació de les claus als 
socis nous. Us lliurarem un model amb les normes d´ús i responsabilitats de l
´alumne, que el tindreu que lliurar, omplert i signat per l´alumne.

Com a novetat, us informem que els armariets estaran a dins de l'aula per 
evitar el moviment dels alumnes i per fomentar la seguretat del material 
escolar.

- Data de l’Assemblea General de l’AFA que enguany es farà de manera 
telemàtica.

Podeu  contactar  amb  nosaltres  a  través  del  nostre  correu  electrònic:
ampa@elstresturons.cat o venint a les nostres assemblees cada segon dilluns de mes
a les 20:00h. al Calisay.

Us  animem  a  gaudir  de  les  avantatges  de  ser  de  l´AFA INSTITUT  ELS  TRES
TURONS.

Tot això es fa gràcies a l´ajuda de tots vosaltres!!

AFA Institut Els Tres Turons


