
 
 

 

Inscripció AMPA / Curs 2021-22 

 

Benvolgudes famílies, 

 
Per a fer-vos socis de l’AFA (associació de famílies d’alumnat) de l’Institut Nou de 

Vilafranca, ens hauríeu d’enviar per a cada fill/a la butlleta d’inscripció que 

trobareu adjunta degudament emplenada al correu electrònic: 

ampa@ampainstitutnoudevilafranca.com 

 
I també caldrà que feu un únic pagament per família de 10 €, a través: 

1. D’una transferència o ingrés en efectiu al número de compte corrent 

ES02 0081 1832 7200 0106 1313. 

2. Dels caixers del Banc Sabadell, amb el codi d’entitat 

AMPA LA GIRADA 002765 

 
El preu de fer-se soci enguany és la meitat del curs passat 2018/19, amb motiu 

de les dificultats econòmiques que estem passant per la COVID-19, que encara 

duren. 

 
 

Què és l’AFA? 
 

L’AFA de l’Institut Nou de Vilafranca agrupa les famílies del centre, és un espai de 

diàleg i de trobada entre pares i mares amb l’objectiu de contribuir a la millora de la 

qualitat de l’ensenyament i el benestar dels nois i les noies en el centre. 

 
L’AFA ofereix una sèrie de serveis com ara el lloguer de les taquilles, la programació 

d’activitats, o la coordinació d’Iddink (de reutilització de llibres), etc., depenent de la 

disponibilitat dels i les pares i mares que voluntàriament estan col·laborant en la junta 

o en tasques concretes. Cal tenir en compte que som una associació, on les feines ens 

les hem de repartir entre el màxim de persones possibles, i és important assistir a les 

assemblees, per donar la nostra opinió en el moment d’aprovar les decisions 

importants. 

 
L’AFA forma part del Consell Escolar i és un pont de comunicació entre pares i mares i 
la direcció del centre, és clau per transmetre les inquietuds de les famílies, donar suport 
en les necessitats que hi pugui haver, o bé canalitzar alguna dificultat que pugui sorgir. 

 
Les famílies que som sòcies de l’AFA disposem de descomptes d’entre el 5 i el 20% en 

diversos establiments de Vilafranca (material escolar, llibres, papereria, tintes i tòners, 

estampació de samarretes, perruqueria, òptica, reparació de calçat i acadèmies 

d’idiomes). 

mailto:ampa@ampainstitutnoudevilafranca.com


 


