ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D'ALUMNES
INSTITUT JAUME ALMERA
VILASSAR DE DALT

INFORMACIÓ PER L’ALUMNAT DE L’INSTITUT
Des de l’AFA de l’Institut Jaume Almera us volem donar la benvinguda al centre.
Us volem comunicar a totes les famílies i a l’alumnat nou de 1r ESO procedent de centres
de primària que podeu participar i gaudir de tots els avantatges següents:

SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES
Aquest any, tornem a optar per la socialització de llibres per a tots els cursos de l’Institut a
través de l’empresa Iddink.
Les recollides dels EcoBooks seran:
Primera recollida: 10/07/2018 de 10.30-14.00 i de 15:00-17:00 a l’antiga cantina.
Setembre: 06/09/2018 de 10.00 a 13.30 a l’antiga cantina.
L’ajuda per a fer les comandes es farà el dia 10/07/2017 de 10.30 a 14.00 i de 15:00 a
17:00 a l’aula d’informàtica 3.

COMPRA DE LLIBRES NOUS
Tenim un conveni amb la Llibreria Abacus de Mataró per la compra i distribució de llibres
nous per a tots els socis de l’AFA, amb interessants descomptes per les famílies.

GUIXETES
Gestionem i disposem de guixetes, la seva cessió i ús és un servei directe de l’AFA i la seva
assignació comença a partir de 1r d’ESO i serà únicament pels socis de l’AFA.

XERRADES
Organitzem xerrades, conferències, col·loquis i tallers per les famílies dels alumnes.

PROJECTE HOME TO HOME
Aquest any, tornarem a comptar amb el programa competent i innovador del Home to
Home, que ens farà arribar natius anglesos a l’Institut, com a auxiliars de conversa, amb
l’objectiu de millorar les habilitats orals d’anglès dels nostres fills i estudiants.

OBSERVACIONS
Durant el període de matriculació, l’Institut us informa i facilita la documentació de l’AFA.
Tindreu temps suficient per poder fer les gestions oportunes i gaudir dels avantatges amb
les mateixes condicions que l’alumnat del centre.
Podeu contactar amb nosaltres a l’adreça:
resposta als vostres dubtes.

afajaumealmera@gmail.com

us donarem

També podeu visitar la nostra Web: http://apaiesjaumealmera.webnode.es per estar
informats del procés de cada gestió.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració.
Junta de l’AFA de l’Institut Jaume Almera

