
AFA  
INSTITUT LEONARDO DA VICI 
Sant Cugat del Vallès.  08174.. Carrer Alfons d’Aragó número 20.  

 

Vols estar informat dels projectes de l’AFA del Leonardo?  Si ens autoritzes t’enviarem 
la informació més important.  

Inscripció al mailing de l’AFA: 

MARE / TUTORA 
NOM I COGNOMS  

 
 

TELÈFON 

 
 

ADERÇA ELECTRÒNICA 

 
 

 

ALUMNA / ALUMNE 
NOM I COGNOMS 

 
 

CURS:  (1ER /  2ON  / 3ER /  4ART )                     ESO              BATXILLERAT    

 

 

Teniu matriculat més d’un fill al centre?    SI                                                                                  .     NO     

CURS:  (1ER /  2ON  / 3ER /  4ART )                     ESO              BATXILLERAT    

 
 

 

 

*Si voleu contactar amb l’AFA.   junta.ampaleonardo@gmail.com 
 

  

         
  

mailto:junta.ampaleonardo@gmail.com


 
**Si voleu fer l’aportació per família a l’AFA, (30,00€) ho heu de fer a través 
de la plataforma de compra de llibres reciclats Iddink.  
Únicament en cas de no utilitzar Iddink per la compra de llibres,  es pot realitzar  una 
transferència bancària  de 30€ en concepte de soci de l’ASSOCIACIÓ 
PARES ALUMNES IES LEONARDO DA VINCI al número de compte següent,  

ES47 3025 0014 0614 0008 0709. 

ÉS MOLT IMPORTANT QUE, AL CONCEPTE DE LA TRANSFERÈNCIA, 

INDIQUEU EL NOM I COGNOMS DE L'ALUMNE I EL CURS QUE COMENCI. 

 

 

Que fa l’AFA del INS Leonardo? 

Fomentem el reciclatge de llibres, tenim conveni amb Iddink, podeu comprar els 
llibres a traves d’aquesta empresa que fomenta la sostenibilitat i aconsegueix un estalvi 
de entre el 30 i el 60% en els llibres reciclats. Us adjuntem els enllaços per que pugueu 
conèixer com funciona. 

  
  

Año 
edición 

Duración 
ES 

(mm:ss) 
ES 

1 Presentación a padres - completa 2020 10:59 https://vimeo.com/408418610 

2 Presentació a padres - rápida 2020 5:39 https://vimeo.com/418474411 

3 Presentació a padres - rápida - 
versión Covid 

2020 5:34 https://vimeo.com/424744075 

4 Como hacer un pedido 2020 4:50 https://vimeo.com/431763068 

5 Como tratar los ecoBooks 2014 2:19   
6 Como devolver ecoBooks 2014 2:34 https://vimeo.com/427322849 

7 ¿Qué es Iddink digital? 2020 1:36 https://vimeo.com/425765096 

8 ¿Cómo acceder a mis licencias 
digitales 

2020 2:58 
https://vimeo.com/425765070 

 

Cada any fem una aportació de 3.000€ per la compra de material segons demanda 
dels departaments, així hem comprat els 5 ordinadors de la biblioteca, el curs passat 7 
ordinadors pel departament de ciències, el material per poder realitzar l’activitat 
científica “l’efecte hivernacle”,  la impressora 3D ..... 

Aquest any hem equipat amb un canó i altaveus un aula, on es podran realitzar 
xerrades, l’aula compartida. 

També fem cada any una aportació al departament de música per poder realitzar el 
musical. Aquest any, com no és possible realitzar-lo es compra una pantalla de croma. 

https://vimeo.com/408418610
https://vimeo.com/418474411
https://vimeo.com/424744075
https://vimeo.com/431763068
https://vimeo.com/427322849
https://vimeo.com/425765096
https://vimeo.com/425765070


40 xecs regal pel premis Sant Jordi, amb la llibreria Alexandria de Sant Cugat. 

El “projecte de millora el teu INS” on els alumnes fan propostes per la millora de l’INS, 
les debaten i voten. L’AFA fa realitat la proposta seleccionada. 

L’AFA solidària, dediquem entre un 10% i un 30% del pressupost a ajudar a les famílies 
en la compra de chromebooks i llibres. Gràcies a l’aportació de les famílies ens hem 
avançat 2 anys a la implantació del u per u, un ordinador per nen. 

Gestió del Menjador i extraescolars del migdia. 

També patrocinem la FESTA del INS, on pares i alumnes de tercer curs organitzen 
festa i activitats i els diners que recullen van directament al viatge de final de curs, i 
cicle, que aquests alumnes fan a QUART, (Itàlia). 

 

Qualsevol dubte o pregunta la podeu fer al correu junta.ampaleonardo@gmail.com 

 

 

mailto:junta.ampaleonardo@gmail.com

