
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Associació de Famílies d'Alumnes 

Institut Ciutat de Balaguer 
 
 
 

Què és l'AFA? 

És una entitat sense afany de lucre que agrupa les famílies del 

nostre Institut. El nostre objectiu fonamental és contribuir a la 

millora en l’ensenyament i el desenvolupament intel·lectual, físic i 

social dels nostres fills i filles, mitjançant el diàleg i la 

col·laboració amb els diversos sectors de la comunitat 

educativa 
 
 
 
 

                           Què fa la nostra AFA? 

Oferir un espai de diàleg i de trobada entre les famílies 

amb l’objectiu de contribuir a la millora de la qualitat de 

l’ensenyament i el benestar dels nois i les noies. 
Representar les famílies en el Consell Escolar del 

centre. 

Organitzar conferències adreçades a les famílies sobre 

temes que afecten els nostres fills i filles en aquesta 

etapa de l’adolescència. 

Donar suport econòmic al Centre en activitats que 

signifiquen una millora en l’educació i desenvolupament 

dels nostres fills i filles i a les quals no pot fer front el 

propi Centre. 

Administrar els recursos que les famílies sòcies aporten 

a l’AFA. 

Col·laborar en les festes de comiat i orles per a 

l'alumnat que acaba l’ESO i el Batxillerat. 

Participar en projectes de l’Administració que beneficiïn 

els nostres fills i filles i l’Institut. 
 
 
 
 
 
 

 

Com es financia l'AFA? 

Amb la quota anual familiar de 20€ que aporten les 
famílies sòcies. 

Mitjançant la participació en projectes de l'Administració 

que puguin aportar subvencions. 
 
 
 

Quins avantatges té ser de l'AFA? 

Ser família sòcia de l'AFA permet gaudir entre d’altres: 

Participar i estar informada de les activitats que organitza l’AFA. 

Assistir a les assemblees per decidir el funcionament de l’associació i 
el destí dels recursos obtinguts amb les quotes. 

Formar part d'un col·lectiu en què hiparticipen altres famílies amb les 

quals poder compartir interessos i inquietuds. 

Gaudir dels descomptes de l'AFA. 

Pots contactar amb l'AFA al correu a  fa@iesbalaguer.cat 
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