
FAQUÈ
 

L'A



Fomentar la participació de totes les
famílies, fent de l’AFA un espai per la
trobada.
Actuar d’interlocutor entre les famílies i
el centre educatiu.
Participar en la pressa de decisions i en
el govern del centre mitjançant un
representant al Consell Escolar del
centre.
Administrar i gestionar adequadament
els recursos que aporten els socis.
Facilitar tot un ventall d’activitats i
serveis per tot l’alumnat fora de l’horari
lectiu i dur a terme projectes diversos.

 

 

Les nostres funcions són:



Dut a terme la dinamització de la nostra
biblioteca.  Un recurs que per als
estudiants, especialment als que ja
treballen en el seu TDR, és molt
interessant.
Treballat amb IDDINK per al lloguer dels
llibres de text i compra de llicències que
després de la primera vegada hem
valorat positivament pel bon preu i bon
servei de recollida i lliurament.
Llogat armariets per als alumnes (25€)

 

El curs 2019-2020 hem...

...



Ens hem associat amb l'AFA de l'institut
Montserrat Roig, la qual cosa ha permès
a ambdós instituts oferir un molt bon
ventall d'extraescolars:

futbol sala
handbol
voleibol
parkour
dansa urbana
rock factory
tennis taula
natació
teatre musical 
còmic
Per al pròxim curs ens hem associat
també amb la Sedeta i voldriem afegir
parkour, robòtica i defensa personal,
patinatge artístic i active english.

En la mateixa línia, hem aconseguit que
l'Escola Oficial d'Idiomes vingui als
nostres instituts a oferir classes
d'anglès (diferents nivells oficials).  Per
al curs 20-21 treballarem per oferir
potser també francés i alemany.

 



Ja estem en marxa per fer una prova
pilot en l'espai del migdia.  Oferir un
espai de carmanyola als alumnes que es
quedin a dinar a l'institut perquè
necessiten entrar a les 16 h de nou a
l'EOI o a l'ÈXIT.
Amb la pandèmia de la COVID-19 hem fet
arribar els recursos tècnics i digitals
necessaris a aquelles famílies que no en
disposaven.
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