
· Gestionem les activitats extraescolars i els serveis d’acollida matinals i tarders a 
través d’empreses externes.
· Gestionem el Projecte de Socialització de llibres de l’escola.
· Organitzem les festes de la Castanyada, Recerca del Tió i final de curs, més la 
comparsa de Carnestoltes i tenim una Comissió de Sostenibilitat.
· Organitzem sortides i activitats familiars.
· Oferim xerrades i activitats per a pares i mares.
· Vetllem pel bon funcionament del menjador.
· Som membres de la Pepeta, la coordinadora municipal d’afes i d’ampes de Terrassa.
· Som membres de la Plataforma del Camí Escolar.
· Dins les nostres possibilitats, dotem l’escola amb material i equipament quan ho 
necessita.
· Ens encarreguem de comunicar tot allò d’interés per a la comunitat educativa.
· Hem lluitat per aconseguir l’Institut Escola i estem inmersos en el procés participatiu 
per a la construcció de l’edifici.

Què fem a l’AFA?

Per associar-se, cal pagar al juliol la quota anual per família de 30 €.
· Permet adherir-se al Projecte de Socialització de llibres, participar a les extraescolars 
i a les diferents activitats que organitza l’AFA.
· Dóna dret a participar a les Assemblees que es convoquen durant el curs, a les 
diferents Comissions de treball i accedir al programa de voluntariat de l’escola.

Avantatges d’associar-se a l’AFA

Busquem noves idees i punts de vista, necessitem més mans per poder fer encara 
moltes més coses. Col·labora a l’AFA, ens agradaria molt comptar amb tu!

Participa a l’AFA, t’hi esperem!
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A l’AFA de l’Institut Escola Sala i Badrinas som un grup de pares i mares que treballem i 
lluitem perquè els nostres fills i filles tinguin accés a una educació de qualitat i dins un 
projecte amb continuïtat.

Som una entitat sense ànim de lucre que treballa pel conjunt de la comunitat educativa de 
manera totalment voluntària, construint relacions entre les famílies, creant serveis 
adicionals i sobretot millorant les condicions materials de l’escola i col·laborant en el seu 
bon funcionament.

La Junta de la nostra AFA està formada per un/a President/a, un/a Vicepresident/a, un/a 
Secretari/a i un/a Tresorer/a. A part, moltes famílies participen activament a l’AFA, en les 
diferents Comissions o o en activitats concretes.

Recolzem totalment el Projecte de la nostra escola i respectem les competències del 
professorat. Participem al Consell Escolar i sobretot, treballem per garantir un 
ensenyament públic de qualitat.

Esperem poder comptar amb tu el proper curs, t’hi esperem!




