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•L’Associació de famílies d’alumnes és l’entitat, sense 
afany de lucre, que agrupa i representa totes les mares i 
pares de l’Institut.

•Té uns Estatuts i està regulada per un Decret de la 
Generalitat de Catalunya.

•Formar part de l’AFA té el seu objectiu fonamental, és 
contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament que 
reben els nostres fills i filles. És basa en el diàleg i en la 
col.laboració amb els diversos sectors de la comunitat 
educativa. 

•L’AFA fa d’interlocutor amb el professorat i l’equip 
directiu per tractar temes que afecten i interessen a les 
famílies. Recull les opinions i demandes dels pares i mares 
sobre el funcionament del Centre i sobre temes educatius 
en general. Administra i gestiona els recursos que aporten 
els associats.

•Participa en la presa de decisions i en el govern del 
Centre mitjançant el Consell Escolar. 
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• Institut
• Famílies
• Alumnes
• Altres

• Enquestes 
• Inputs DeleXats

• Formació continuada a famílies.
• Cursos orientació acadèmica.
• Recursos TIC.
• Dotació econòmica sortides.
• Projecte Escala.
• Mediació.
• Compra de material.

Mesurar el grau 
de satisfacció de 
les famílies

Implementar 
programes de 
millora

Avaluar àrees en les 
que 
podem intervenir

Dissenyar 
propostes• ProveIdors més econòmics.

• Facilitar espais de conversa.
• Oferir programes de formació/ 

acompanyament.
• Buscar col.laboradors interns/exters per 

projectes concrets.
• Buscar subvencions per la realització de 

projectes.
• Facilitar eines.



https://afajaumealmera.cat/ 

https://afajaumealmera.cat/



