AFA INS PEDRALBES
afapedralbes@gmail.com
Informació per a les famílies curs 2019-2020

PRESENTACIÓ AFA INSTITUT
PEDRALBES
L’Associació de Famílies d’Alumnes de l’Institut Pedralbes, és una associació,
sense afany de lucre que dona suport al projecte educatiu i a la tasca
educativa i de formació de l’Institut, alhora que participa en la gestió del
centre i vetlla per la qualitat educativa.
Suposa un element fonamental de participació i d’implicació de les famílies
com a part de la comunitat educativa. Col·labora en els projectes, proposa
actuacions i facilita a les famílies activitats, serveis i espais de formació.
A través de l’AFA, les famílies poden participar en la comunitat educativa de
l’Institut i crear així una xarxa d’acompanyament i social, és a dir, una
comunitat educativa integradora i enriquidora per a les nostres filles i fills
que els ajudi al seu desenvolupament humà i acadèmic.

Quins són els nostres objectius?
Col·laborar estretament amb tota la comunitat educativa per tal de garantir la millor qualitat d’ensenyament per a les nostres filles i fills.
Impulsar la participació de les famílies en les activitats del centre, tant en
les organitzades per l’AFA com per l’Institut, ja siguin socials, culturals o
econòmiques.
Oferir serveis i activitats en benefici de l’alumnat.
Dinamitzar i col·laborar en les activitats culturals del centre.
Ajudar les famílies a integrar-se plenament en el centre, per tal que ningú
no se senti discriminat per raons econòmiques, socials i/o culturals.
Promoure la relació i la col·laboració amb les AFA i AMPES dels Instituts i de
les Escoles de Les Corts i de Sarrià - Sant Gervasi.

Com ens organitzem?
Tenim una Junta Directiva i persones col·laboradores organitzades en àmbits
de treball. Ens reunim mensualment i, com a mínim, s’organitza una
assemblea general una vegada a l’any.
Podreu trobar més informació a la web de l’AFA (en construcció) i, contactar
amb nosaltres a través de l’adreça electrònica afapedralbes@gmail.com

Què organitzem?
Activitats extraescolars. Organització d’activitats extraescolars a la franja del migdia i primera hora de la tarda un cop finalitzat l’horari lectiu.
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 Activitats que oferim: anglès (tots els nivells), teatre, programació,
robòtica, escacs i il·lustració creativa
 Activitats en estudi: dansa moderna (hip hop, zumba ...)
Servei d’armariets. Servei d’armariets per a l’alumnat, amb descomptes
als socis de l’AMPA.
Escola de famílies. Conferències i debats de temes d’actualitat, ja siguin
d’organització pròpia, o bé en coordinació amb l’Escola de Mares i Pares del
Districte de Les Corts.

En què participem?
Finançament de l’assignatura de Tecnologia a l’ESO.
Reciclatge de llibres i venda de material escolar. Gestió de llibres i
material escolar, amb reutilització de llibres mitjançant l’empresa IDDINK.
Biblioteca. Col·laboració en la gestió i dinamització de la biblioteca, així
com participació en l’adquisició de fons bibliogràfic i de mobiliari.
Actes culturals. Participació i col·laboració econòmica en els actes culturals i lúdics organitzats pel centre: Nadal, Festa de Carnestoltes, Diada de
Sant Jordi, Jocs Florals, Concurs de Fotografia Matemàtica, Proves Cangur Concurs de Matemàtiques, FIRST LEGO League, així com acomiadament de
les diferents promocions i festa de final de curs.
Col·laboració econòmica amb l’Institut. Dotació dels recursos econòmics i materials necessaris. Col·laboració en els intercanvis a l’estranger
que organitza el centre. Suport a les activitats solidàries que promou el centre. Projecte FARO.
Consell Escolar. Participació en el Consell Escolar de l’Institut.
Consell Escolar del Districte. Participació en el Consell Escolar Municipal
del Districte de Les Corts: Comissió d’AMPEs, Plenari i Coordinadora d’AMPEs.
La gestió i la promoció d’activitats que enriqueixin l’oferta
educativa del nostre Institut i dels nostres fills i filles. Com per exemple, les
activitats esportives, les activitats relacionades amb la música i el teatre, la
promoció dels hàbits de treball acadèmics (horari de biblioteca),
aprenentatge de l’anglès, i altres possibles activitats que es puguin
plantejar.
Finalment, com a AFA també participem en totes aquelles activitats que
tenen una projecció social i de relació amb el barri de Les Corts.
Volem que siguin un canal de participació de tothom: Jornada de Portes
Obertes, Voluntariat Programa RADARS, Mostra d’Entitats de Les Corts i
altres.
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