
INFORMACIÓ AFA INSTITUT MIAMI CURS 2019-2020

Benvolgudes families:  

Des de la Junta de l’AFA voldríem contestar de forma genèrica algunes de les preguntes que segurament ens
hem fet tots alguna vegada i restem a la vostra disposició per qualsevol tema que vulgueu aclarir o tractar. 

• Què és l’AFA? 

És l'Associació  voluntària  de totes les famílies de l'alumnat de l'institut.  Totes les iniciatives i  les ganes de
col·laborar-hi són ben rebudes. Això vol dir que l'AFA és el que les famílies volem que sigui i que la seva efectivitat depèn
fonamentalment de la nostra col.laboració.

Col.labora amb l’Institut en els aspectes tant escolars com extraescolars i representa així a les families, davant
del Centre i les administracions a traves de la FAPAC (Federació Associacions de Pares d’Alumnes de Catalunya).

• Com ens organitzem?

L'Assemblea General,  que és l'òrgan rector  de l'Associació,  es convoca una vegada a l'any,  normalment  a
començament de curs. Es convoquen tots els socis. 

• Per què m’he de fer de l’AFA?

En primer lloc dir que associar-se ens dona la oportunitat de participar en les decisions i prendre consciència de
la necessitat d’exercir els nostres drets. Així mateix ens dona la oportunitat d’intercanviar opinions i experiències, debatre i
elaborar propostes, organitzar activitats i funcionar en equip.

L’AFA complementa  per  mitjà  d’accions  globals,  el  Centre  i,  per  mitjà  de  subvencions  directes,  als  seus
associats.  De forma global  col.labora  amb el  Centre en la  millora dels  equipaments,  en les activitats  generals  dels
diferents departaments, concursos, premis i festivitats establertes. De forma directa, els associats reben subvencions en
les activitats escolars o extraescolars que organitza el centre, se’ls regala l’agenda i les taquilles són més econòmiques.

• Quina és la quota de l’AFA per aquest proper curs? 

La quota de l’AFA es de 20 € per curs, i una sola quota per família. S’incrementa en 5 € la quota per cada germà.

• I si tinc més preguntes o dubtes? 

Al centre hi ha el despatx de l’AFA, on els dimecres de 8:30 a 9:30 h. es dedica a l’atenció al soci i us hi podeu
dirigir  per  tal  de  informar-vos  de  qualsevol  qüestió  o  dubte  que tingueu.  Igualment  disposem de correu  electrònic:
a  fainstitut  miami@gmail.com on  us  hi  podeu  dirigir  per  fer  les  vostres  suggerències  i  consultes,   estem  oberts  a
suggeriments i a tot tipus de col·laboració.

Tan mateix també teniu a la vostra disposició un exemplar dels Estatuts així com altra documentació de l’AFA a
la pàgina web de l’Institut. 

Us desitgem un FELIÇ CURS 2019-2020!!!!!!!!

SETEMBRE 2019
LA JUNTA DIRECTIVA

mailto:ampainstitutomiami@gmail.com
mailto:ampainstitutomiami@gmail.com
mailto:ampainstitutomiami@gmail.com

