
              

 

ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES      
D’ALUMNES (AFA) 
INS ALT PENEDÈS 
 
                                                                        
 
 

Benvolgudes famílies,  
 
Un any més l’Associació de Famílies d’Alumnes (antiga AMPA) de I’IES 

Alt Penedès us dóna la benvinguda al centre. 

 
Per a aquells que arribeu per primer cop, i per a la resta que ja ens 

coneixeu, us volem fer un petit resum de la nostra tasca com a 

associació. Fer-vos saber qui formem aquest grup, què fem i com 

treballem. 

 
 

Què és l’AFA? 
 

L’AFA és una entitat sense afany de lucre que agrupa tots els pares i 

mares del centre. Està reconeguda legalment en el registre 

d’Associacions i les seves funcions estan regulades per un decret de la 

Generalitat de Catalunya.  

 

Té com a objectiu fonamental contribuir a la millora de la qualitat de 

l’ensenyament que reben els nois i les noies, i funciona sobre la base 

del diàleg i la col·laboració amb els diversos sectors de la comunitat 

educativa.  

 

El finançament econòmic de l’AFA funciona amb la quota que aporten 

els seus socis i sòcies, de la quota d'ESO i Batxillerat, 30,00 € anuals i 

per família són per la gestió directe d’infraestructures i activitats ofertes 

a alumnes, i també a les famílies, i per donar suport a l'Institut.    

 

Des de l’AFA es realitzen projectes per millorar i ajudar a l’Institut, i 

gestionar facilitats que gaudeixen els alumnes. El suport econòmic de 

les famílies permet tirar endavant  noves  iniciatives. 

 

Per a què serveix? 
• És el principal interlocutor que té el professorat i l’equip directiu 

per tractar els temes que  afecten a tot el col·lectiu de famílies. 

• Permet als pares i a les mares reflexionar i opinar sobre el 

funcionament  quotidià del centre i sobre temes educatius 

d’abast més general. 

• Administra i gestiona els recursos que aporten els associats i les 

associades.  

• Participa en la presa de decisions i en el govern del centre per 

mitjà d’un   representant al Consell Escolar del centre. 

 

Quins serveis ofereix? 
 

• L’AFA gestiona directament el servei de lloguer de taquilles per a 

l’alumnat. 

• Col·labora en l’organització de les festes al centre (St. Jordi, 

graduacions ESO, olimpíades matemàtiques,...)  

• Organitza diverses activitats extraescolars  (tècniques d’estudi a 

1er ESO, teatre, esports, robòtica,…) 

• Xerrades trimestrals per a pares i mares. Des del període Covid 

són activitats emeses per via telemàtica. 

• Reunió assembleària anual per ratificar la Junta, donar informació 

anual econòmica, memòria activitats, prendre decisions i donar 

veu als socis. 

• Descomptes en comerços d’àmbit estudiantil de Vila mitjançant el 

carnet de socis que el proper curs ja serà digital, i que els alumnes 

i famílies disposaran en els seus dispositius mòbils. 

• Dóna suport econòmic al centre per a la prestació del Servei de 

Biblioteca, les agendes escolars, l’adquisició d’equipament, el 

manteniment i la millora de les instal·lacions. 



• Ofereix el servei de reutilització de llibres a través de l’empresa 

Iddink, mitjançant el sistema “ecobooks” que possibilita una 

reducció important de seu cost. 

www.iddink.cat 

• Centre Hub de sanejament de portàtils en desús de la xarxa 

internacional col·laborativa Labdoo i centre d’ús dels mateixos per 

a alumnes amb necessitats de dispositius portàtil en període 

Covid-19: www.labdoo.org 

• Després del període Covid (maig 2022), s’ha recuperat el despatx 

de l’AFA, ja que s’havia cedit perquè l’Institut pogués disposar 

d’un Espai d’Aïllament previ en casos de detecció d’algun cas que 

presenti símptomes.  

• Aquest espai habitualment és per a activitats d’arxiu, reunions i ús 

diari de l’administrativa que gestiona el dia a dia. Actualment les 

reunions de Junta i amb direcció del centre es fan majoritàriament 

via telemàtica, excepte l’atenció directe de l’administrativa que 

gestiona els assumptes d’interès d’alumnes o famílies que ho 

necessiten. 

 

 

Com participa en el funcionament del centre i en altres 
àmbits? 

 

• L’AFA és present en les diverses comissions en què s’organitza el 
Consell Escolar:  la Comissió Permanent, la Comissió Econòmica i 
la Comissió de Convivència. 

 

• L’AFA és present també en els òrgans següents: Consell Escolar 
Municipal, Consell Escolar Comarcal, Consell Esportiu de l’Alt 
Penedès i l’AFFAC (Associacions Federades de Famílies 
d’Alumnes de Catalunya) www.affac.cat 
 

• L’AFA és l’interlocutor entre l’institut i l’organització Labdoo que 
col·labora en el projecte de l’assignatura de serveis comunitaris. 
 

Com podeu participar-hi?   
 

• Fent-vos socis, assistint als actes i les reunions que convoca. 
 

• Formant part de la Junta Directiva que escull l’Assemblea General. 
 

• Cada alumne de família associada a l’AFA disposa d’un carnet 
personal i intransferible amb el qual pot aconseguir descomptes 
en diversos comerços de la vila i que és necessari per complir 
normes internes del centre. 

 

• Cada any l’institut farà edició dels carnets del curs vigent dels 
nous alumnes, i cada 2 anys es renoven els de tot el centre. 
L’AFA s’encarrega de la seva impressió i gestiona el seu cost. 

 

• En cas de necessitar un duplicat, aquest tindrà un cost de 3€  
 

Com podeu posar-vos-hi en contacte? 
 

Al despatx de l’AFA, cada dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres 
de 11.00h a 12.00h o per correu electrònic. 
 
 

Correu-e:    afa@institutaltpenedes.cat 
                                       

 

Animeu-vos a participar. És una bona manera de seguir de més a prop 

l’educació dels vostres fills i filles, de contribuir a la millora de la qualitat 

de l’ensenyament perquè els pares i mares també som part de la 

comunitat educativa. 

 

 

Bon curs 2022-2023                      
 
 
 

Junta Directiva AFA, INS Alt Penedès 
Maig 2022                                                

 

http://www.iddink.cat/
http://www.labdoo.org/

