Com associar-t’hi:
Poden ser socis de l’associació totes
les famílies o representants legals
dels alumnes matriculats al centre
que manifestin la seva voluntat de
pertànyer a l’entitat. Per fer-vos-en
socis heu d’omplir el formulari que
trobareu al a web de l’Institut.
El pagament es fracciona en dos:
novembre i febrer.

Reunions AFA
Ens reunim un cop al mes.

AFA
VILADOMAT

Fins ara ho hem fet cada primer
DIMARTS de mes a les 20:30h
Pots comprometre’t en un càrrec o
de manera puntual en una activitat
concreta.
Són 60€ l’any/família
afa@institutviladomat.cat

Qui som?

Què fem?

Què volem?

L’AFA és l’associació de famílies
orientada a donar suport a la
comunitat educativa del centre en
tots els serveis, activitats i recursos
bàsics que el centre i l’alumnat
requereixin.

Estem organitzats en diferents
comissions, cadascuna amb el seu
projecte propi.

Volem continuar amb les activitats i
projectes actuals, afegir-ne de nous i
incorporar totes les famílies que hi
vulguin participar.

Per què cal ser-hi:
1. És important per l’institut
2. És bo pel teu fill/a
3. Coneixeràs millor l’institut
4. Seràs part activa de la Família
Viladomat
5. Faràs nous amics
6. Seràs un exemple pel teu fill/a
7. Benefici econòmic per a tothom
8. És divertit
9. Segur que trobes el teu lloc
10. I perquè et necessitem

Comissions:
-Extraescolars: activitats, esportives
i no esportives, fora de l’horari
lectiu enriquir el lleure.
-Menjador: s’encarrega de
supervisar el funcionament del
menjador.
-Aula d’estudi: espai per fer deures,
estudiar o fer treballs en grup dins
de l’institut
-Comissió de festes: encarregada
d’organitzar la Festa de
Benvinguda, el pica-pica de Nadal,
la diada de Sant Jordi, el sopar final
de curs, etc.
-Seguiment del nou institut:
participa en el seguiment del nou
edifici.

Nous projectes:
-Re-llegim: per tal de poder
reutilitzar els llibres de lectura.
D’aquesta manera els nens aprenen
a reutilitzar, compartir i tenir cura
dels seus llibres, i l’estalvi de diners
que comporta.
-Comissió de barri: per poder
participar en totes aquelles
activitats que es facin al nostre
entorn.
-Subvencions: comissió destinada a
sol·licitar fons públics dels quals
ens puguem beneficiar.
-Col·laboracions puntuals: per tots
aquells que tingueu ganes de
participar esporàdicament.

Us hi esperem!!!

