
 

 

 
 
 
 
 
HOLA!  
Des de l’Associació de Famílies d’Alumnes , l’AFA de l’Institut Jaume Almera, us volem 
donar la benvinguda al centre i us convidem a participar en el projecte de l’AFA. 
Us animem a visitar la nostra web https://afajaumealmera.cat/ 
 
 
SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES 

Socialitzar un llibre significa compartir aquest material entre els alumnes, de manera que 
se n’allarga la utilitat i se’n fa un ús comunitari. L’alumne utilitza els llibres i en té cura durant 
el curs, i en acabar els retorna a l’escola perquè siguin reutilitzats el curs vinent per un altre 
alumne. Aquest projecte representa un estalvi de més del 50% en la despesa per família. 
Aquest any, tornem a optar per la socialització de llibres per a tots els cursos de l’Institut a 
través de l’empresa Iddink. 
No és necessari contractar tot el lot de llibres d’un curs complet sinó que es pot escollir la 
socialització de llibres concrets. 
 
GUIXETES 

SERVEI DIRECTE DE l’AFA: 
Disposem de guixetes, la seva cessió i ús a l’INSTITUT. 
La seva assignació comença a partir de 1r d’ESO i serà únicament pels socis de l’AFA. 
Cal tenir en compte que el preu que paguen les famílies és el preu de cost de la guixeta. 
Podeu fer la contractació a l’hora que demaneu els llibres des de la plataforma iddink. 
 
TALLERS PER ALUMNES I FAMÍLIES 

Organitzem xerrades, conferències, col·loquis i tallers per a les famílies dels alumnes.  
Col·laborem en els projectes pedagògics que l’institut prioritza per als alumnes. 
 
PROJECTE AUXILIAR DE CONVERSA 

Aquest curs, mirarem de tornar a engegar el programa d’auxiliar de conversa.  
Tant l’AFA com el centre estavem molt satisfets amb els resultats d’aquest projecte que 
vaaturar la pandèmia i caldrà trobar noves línies per poder tornar-lo a implementar després 
de més de dos anys d’aturada. 
 
PROJECTE D’ORIENTACIÓ CAMÍ DE L’HEROI 

Aquest curs, es vol mantenir el projecte a 4art d’ESO. Aquests tallers d’orientació escolar i 
auto-coneixement estan adreçats a alumnes i famílies i s’han realitzat en aquest darrer curs 
i han beneficiat a més de 200 alumnes. 
 
PÀGINA WEB i MILLORA COMUNICACIÓ AMB FAMÍLIES 

Un dels objectius prioritaris aquest nou curs serà reforçar l’àrea de comunicació amb 
famílies. La nova pàgina s’ha de convertir en un element de referència on compartir 
informació vinculada a l’institut i a l’associació i presentar projectes per tal de dinamitzar el 
paper de les famílies amb l’Institut.   
https://afajaumealmera.cat/ 
Ens dones el teu Mail i t’informem? 



 

 

 
 
ALTRES PROJECTES:  

Viatges, Sortides, Mascaretes, Fundes, USB, Portàtils.  

Això ho hem pagat entre tots els pares i mares de l’AFA! 

 
L’AFA col·labora per fer possibles les sortides i viatges de tots els cursos de l’institut. Així 
mateix subvenciona les festes de graduació de batxillerat i ESO.  
 
 
COM COL.LABORAR I FER-SE SOCI? 

 
La quota de l’AFA (25 € l’any per família) es pot abonar mitjançant la plataforma Iddink. 
Aquells que tinguin més d’un fill a l’institut, rebran el retorn d’una quota un cop feta la 
comanda. Posteriorment mitjançant el TPV, les famílies que no participen en el projecte de 
socialització de llibres podran pagar la quota.  
Així mateix necessitem pares i mares dels primers cursos que vulguin incorporar-se a la 
junta. Et necessitem, necessitem la teva implicació per poder fer una AFA potent, diversa 
i compromesa amb l’educació i formació de les nostres filles i fills. 
 
 
IMPLICA’T 

Totes les aportacions de l’AFA han estat possible gràcies al treball desinteressat de pares i 
mares dels alumnes. Una gran part d’ells deixen  l’associació aquest any i és imprescindible 
el relleu si no volem que l’associació desapareixi. 
 
CONTACTE 

Sempre podeu contactar amb nosaltres en l’adreça:  
afajaumealmera@gmail.com , us donarem resposta a tots els vostres dubtes. 


