
Benvinguts! 
 

AFA Institut Els Tres Turons  



Que fem?  
 

 

 

L’AFA col·labora amb l’equip docent per al bon funcionament de l’institut i 

per preservar la qualitat de l’ensenyament. És el principal enllaç entre les 

famílies dels alumnes, el professorat i la direcció 
 

Té representació directa en el Consell Escolar. 

 

 

Ajuda, amb recursos humans i econòmics, a l’organització d’esdeveniments 

que complementen la tasca educativa del professorat i col·labora en serveis 

com la biblioteca del centre i amb la creació de la biblioteca d’aula. 

 

La quota de l’associació, una per família i curs acadèmic 
 



Aportacions més important 

Durant el curs 2019 – 2020 des de l’ AFA: 

 

- Compra de 15 ChromeBooks per l'ús dels alumnes.  

- Durant el confinament vàrem cedir als alumnes sense recursos els 15 

ChromeBooks i el Centre, altres 15. 

- Compra de 168 nous armariets per instal·lar-los a totes les aules i així 

complir amb les noves mesures sanitàries arran de la Covid (compra 

realitzada juliol 2020). 



Armariets / Biblioteca 

 L’AMPA ofereix la possibilitat a l'alumnat de disposar d'un armariet a 

l'Institut pel seu ús personal durant tot el curs.  



Xerrades i IDDINK 

Organitzem xerrades de diverses temàtiques dins i fora del Centre 

adreçades a les famílies i als alumnes. 

Coordinem juntament amb la direcció del centre, el Projecte de 

Reutilització de llibres de text amb l'empresa IDDINK,per 

reutilitzar els llibres. 

 



Esports 

 Organitzem i colaborem amb 

l‘Institut Les jornades esportives 

 

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:  



Menjador / Festes 
Servei de Bar / menjador al Centre amb serveis d’esmorzars i 

dinars, contacteu amb en Bertu i al web de l’AMPA! 

Organització de les Festes al centre, Jornada de portes obertes,  

Festa fi de curs i Graduació… 



Inscriu-t’hi!!! 

Necessitem membres 

per la Junta!!! 
Per millorar el present i el futur 

dels nostres fills i filles a l’institut 



Qui som?  
Junta curs 2020-2021: 
Presidenta: Carme Pascual 

Sots presidenta: Mª Àngels Perales 

Secretària: Ivana Ares 

Tresorera: Cristina Serrano 

Vocals:  

- Susana Sánchez  - Gemma Puig   

- Gemma Gorhs - Ana Rosa de Gracia 

- Antonio Calero - Anna Japón 

- Maribel Camboo - Adela Bordanova 

- Anna Danés  

 

Gestió biblioteca i armariets: Montse Amar 

 

Com contactar amb l’AFA:  
Bústia al vestíbul de l’Institut 

E-mail: ampa@elstresturons.cat   

Web: http://entitats.arenysdemar.cat/ampa3t 

Facebook: https://www.facebook.com/AmpaTresTurons/ 




