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1- PRESENTACIÓ AFA
2- RENOVACIÓ JUNTA
3- PRECS & PREGUNTES
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Presentació AFA Institut Montpedrós
AFA – Associació de Famílies d’Alumnes 

Volem ser part de l’engranatge que mou i fa funcionar l’Institut 

ALUMNE

INSTITUT

FAMÍLIA

Oberta a tothom

L’AFA som el 
conjunt de totes 
les famílies sòcies

Treballem colze a colze
amb l’equip directiu

Objectiu: 
100% d’alumnat
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Presentació AFA Institut Montpedrós
Què fem?

. Gestionem la compra de llibres 
amb Iddink

Financem la subscripció al web d'orientació 
acadèmica "UnPortal“

URL: http://unportal.cat/
USER: imontpe@unportal.cat (*)

Password: imontpe18

(*) IMPORTANT: 
us autoritzat únicament a famílies, alumnes 

i docents de l’Institut Montpedrós. 

Fem aportacions econòmiques
i materials a l’Institut

RobòticaImpressora 3D Tenim representació al Consell Escolar, al Consell Escolar Municipal 
i a la Comissió de Garanties d’Admissió del Baix Llobregat.

 Organitzem Activitats Extraescolars
 Col·laborem econòmicament a les festes de graduació
 Organitzem xerrades orientades a famílies i alumnes

(EDE, Comissió d’Igualtat de la Regidoria d’Igualtat , Escola de 
pares i mares...)

 Assessorats per la FAPAC, ens trobem en procés de  revisió i 
actualització del nostre Reglament Intern.

QUÈ FEM?

Premi aula neta
Projecte

“Millorem el nostre Institut”
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Presentació AFA Institut Montpedrós
Com funcionem?

QUÈ FEM?

Els membres de la Junta ens reunim telemàticament, i funcionem amb l’entorn 
de Google (arxiu digital a Google Drive, reunions amb Googlemeet..)

Ens estem adaptant a la nova situació 
derivada de la COVID-19
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Presentació AFA Institut Montpedrós
Com funcionem? - Comissions

El curs passat ens vàrem marcar com 
objectiu la organització per grups de 
treball o comissions, però degut a la 
situació de pandèmia actual, aquest 
projecte ha quedat temporalment
”confinat”, i s´anirà activant un cop 
sigui possible.

Junta

Sostenibilitat i Medi Ambient

Igualtat

Extraescolars
Xerradas i 

Tallers

Entitats
Escolars i 
Municipals

Lleure juvenil al 
Municipi

Altres

Aquest curs volem constituir una comissió 
COVID-19, amb l’objectiu de donar suport a 
l’Institut i vehicular les inquietuds de les 
famílies.



INTERNAL

Volem aconseguir un INSTITUT DE QUALITAT, i la participació de totes les famílies és 
molt important.

Per això et proposem que:

 La teva família se’n faci sòcia.  La quota de l’AFA és de 20,00€ anuals per família.
- ES89 0081 0446 6300 0116 7124 -

 Ens indiquis el teu correu electrònic, si encara no el tenim, per a mantenir-te informat/da. 
 Et comuniquis amb nosaltres si  tens qualsevol consulta  o si ens vols fer arribar les teves propostes, 

idees, inquietuds…
ampa@institutmontpedros.cat

Presentació AFA Institut Montpedrós
Com col·laborar-hi
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Aquest curs s’ha de renovar la Junta Gestora, i aquests són els membres i càrrecs 
proposats, que hauran de ser ratificats a la present Assemblea:

Renovació Junta AFA Montpedrós
Membres & càrrecs

President Loli Martínez

Secretària Mª José Santos

Tresorera Elena Gracia

Vocals María Jesús García
Sara Batet
Rosa Vázquez
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Assemblea AFA Montpedrós 15.10.2020
Precs i Preguntes
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Assemblea AFA Montpedrós 15.10.2020

Moltes 
Gràcies!!


