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Benvolgudes famílies.
En primer lloc, des de 

l'AFA de l'Institut 
Escola Les tres Fonts, 

us volem donar la 
Benvinguda al que 

serà l'inici d'una gran 
aventura pels vostres 

fills.

AFA

A F A



Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobor-
tis nisl ut aliquip ex ea commodo con-
sequat. Duis autem vel eum iriure dolor 
in hendrerit in vulputate velit esse mo-
lestie consequat, vel illum dolore eu feu-
giat nulla facilisis at vero eros et accum-
san et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ecte-

L'Associació de famílies dels 
alumnes (AFA) de l'IE Les Tres 

Fonts és una associació sense ànim de 
lucre formada per tots aquelles famílies 

que voluntàriament hem decidit participar, 
ja que creiem que l'educació dels nostres 

fills i filles és una responsabilitat 
compartida.

Els nostres objectius principals són ajudar 
al centre per tal que l'educació sigui de 
qualitat, gestionar totes les activitats i 

serveis fora de l'horari lectiu i 
promoure la participació de les 

famílies en les activitats.

QUI SOM?

Hi ha una quota econòmica obligatòria de 50€/família curs 
escolar i si a més es fa servir quasevol del nostres serveis 
(acollida, ludoteca o extraescolars) una assegurança de 

20€/alumne/a curs escolar. Aquesta quota es fa a través de gir 
bancari el mes de maig (excepte els nous alumnes que es fa al 

començament del curs escolar).
L'aportació permet col·laborar amb la dinàmica de l'IE Les Tres 

Fonts per cobrir les activitats esmentades anteriorment.



QUÈ FEM?
Projecte de l'hort

Projecte de l’AFA que ha passat a ser 
assignatura curricular per l'escola,per la 

importància de l'aprenentatge sobre la 
nostre alimentació i la producció 

ecològica, en el qual participa  
directament l'alumnat. Aquest projecte 

ha esdevingut transversal en totes les matèries 
cursades a l’escola i ens ha fet esdevindrà escola 
Sostenible

Socialització de libres: 
La socialització de llibres és molt important tant des 
del punt de vista de conscienciació com d'estalvi per a 
les famílies. És sociabilitzen llibres de 3è, 4t i 5è. 
Descomptes per infantil, 1è i 2n. Descompte a les 
llicències de la6`6 i de l’ESO. Per als més petits es 
compren els llibres de lectura de les aules.

Festes 
Al llarg de l’any organitzem festes i activitats lúdiques 
com la festa de P3, Nadal, Carnaval, Primavera i, la 
més esperada de l’any, la de final de curs. 

Subvencions
Des de l’AFA es gestiona la subvenció esportiva pels 
nens i nenes de primària i secundària i 
també la subvenció del projecte AFA 
d’extrescolars del IE Plaça Comas, 
totes dues de l'ajuntament de 
Barcelona.
També gestionem juntament 
amb l’escola,la subvenció d’Escola 
sostenible atorgada pel projecte de l’h

QUI SOM?



QUÈ FEM?
Altres projectes de millora: 

Projecte de robòtica. 
Projectors. 
Llibres de lectura 

Mobiliari, tendal i jocs pintats als patis. 
Repàs anual de la  posada a punt dels patis. 

Condicionament de la zona  enjardinada de les aules. 
Pintar façanes.... 

Tasques administratives de l'AFA  
Gestió dels rebuts (aportacions de les famílies, colònies i 
extraescolars) 
Coordinació dels extraescolars.  Atenció als associats. 
Gestió de les  assegurances. Comptabilitat general.  Suport 
a les comissions. Coordinació de  Casals i Colònies. Altres 
tasques  administratives

Sociabilització llibres
Hort
Millores Ampasoft
Millores comunicació
Subvencions
Gestió i comunicació Extraescolars
Jornada de Jardins i de patis
Festes
Anuari de 6è
Millores WEB

PROJECTES 22-23



QUÈ OFERIM
Servei d’acollida i ludoteca
El servei d’acollida matinal i el servei de 
ludoteca a la tarda és un servei que 
proveeix l’empresa LleureEducat, que 
ofereix l’AFA per ajudar a totes les 
famílies en la difícil tasca de conciliar 
feina i família.
Es tracta d’un servei obert pels infants de totes les edats de 
l’escola creat per afavorir i facilitar el joc mitjançant jocs i 
joguines adaptades a totes les edats, així com també tallers, 
activitats dirigides, lectura, etc.
Pel que fa als infants d’educació infantil, es troben un espai 
on berenar i poder jugar amb diferents jocs lúdics i educatius 
així com participar dels diferents tallers i 
manualitats. A més a més, també es 
realitzen conta contes i jocs tranquils 
dinamitzats per monitors/es.

Casal d’Estiu
Un cop s’acaba el curs escolar l’AFA organitza, juntament 
amb el proveïdor, el casal d’estiu durant la darrera setmana 
de juny i tot el mes de juliol.

Es tracta d’un espai de trobada de caràcter 
lúdic-educatiu on els infants de totes les edats 
poden gaudir d’activitats de lleure. El casal té 
una temàtica d’interès que és l’eix central 

d’animació de tot el casal.

Colònies d’Estiu
L’objectiu és que els nens i nenes puguin conviure en un 
espai diferent, 24 hores del dia, tot gaudint d’activitats 
lúdiques organitzades entorn una temàtica d’interès.
Les colònies tenen una duració de tres dies per 
infantil i de set dies per primària. Els nens de 
1r i 2n poden triar entre l’opció de tres dies o 
una setmana.



Altres projectes de millora: 
Projecte de robòtica. 

Projectors. 
Llibres de lectura 

Mobiliari, tendal i jocs pintats als patis. 
Repàs anual de la  posada a punt dels patis. 

Condicionament de la zona  enjardinada de les aules. 
Pintar façanes.... 

Tasques administratives de l'AFA  
Gestió dels rebuts (aportacions de les famílies, colònies i 
extraescolars) 
Coordinació dels extraescolars.  Atenció als associats. 
Gestió de les  assegurances. Comptabilitat general.  Suport 
a les comissions. Coordinació de  Casals i Colònies. Altres 
tasques  administratives

Sociabilització llibres
Hort
Millores Ampasoft
Millores comunicació
Subvencions
Gestió i comunicació Extraescolars
Jornada de Jardins i de patis
Festes
Anuari de 6è
Millores WEB

EXTRAESCOLARS
serveis

Acollida matinal i Ludoteca

àrea esportiva
Natació
Ball
Fem esport
Bàsquet
Fùtbol

Patinatge
Taekwondo
Cheerleaders
Fitkid
Skate

àrea tecnológica
Baby Closques
Enginyeria
Robòtica (amb lego wedo)
Tecnologia creativa
Escacs

àrea artística

àrea IDIOMES

Teatre
Música
Creativitat artística

Anglès



En què consisteix 
el projecte hort?

El sistema de producció ecològica, a més de  
proporcionar una font d’aliments d’alta qualitat  

certificada, comporta un conjunt de beneficis  
socials i ambientals que es volen transmetre 

als  nens i nenes en edat escolar. 

Aquest coneixement es pot transmetre de  
diferents i múltiples formes, com introduint  

aquests conceptes en les diferents matèries de  
l’horari lectiu del IE a través del treball  

desenvolupat en l’hort escolar.  
 És per tot això que , des de l’AFA, i amb el 

suport  de la Direcció del Centre, ha sorgit la 
idea de  crear un Hort Escolar al nostre centre.



com ens comuniquem
L’AFA es comunica amb els socis i sòcies de forma 
regular mitjançant el grup de Whatsapp de Delegats/des 
que, al seu torn, informen de les novetats i acords 
adoptats a totes les famílies del centre a través dels 
grups de missatgeria de cada classe. Els socis i sòcies 
també podeu resoldre dubtes o comunicar-vos amb els 
membres de l’AFA a través del correu electrònic 
info@afatfc.cat com a canal preferent, així com 
telefònicament al  
93 491 50 58  i presencialment a la 
recepció de l’escola de dilluns a 
divendres de 16.30h a 18h. 
Totes les notícies, esdeveniments i 
novetats també es publiquen a la 
pàgina web de l’AFA: https://afatfc.cat
així com a la pàgina de Facebook: 
https://www.facebook.com/afaieplac
acomas.

COM ENS FINANÇEM?
Els recursos econòmics de l'associació es nodreixen de:
 Les quotes que fixa l'Assemblea General (font 
 d’ingressos principal). 
 Les subvencions oficials o particulars.
 Les donacions, les herències o els llegats. 
 Les rendes del patrimoni mateix.
 Altres ingressos que puguin obtenir-se. 



VOLS PARTICIPAR?

L’AFA som més que un 
gra de sorra dins la vida 
de l’escola: Som la veu 
de totes les famílies 
treballant per una 
educació de qualitat.
Per això necessitem 
gent com tu: gent que cregui que 
l’educació és una responsabilitat 
compartida amb l’escola i s’impliqui 
en la gestió i activitats de l’AFA.

Com puc contactar amb l’AFA?
Tens moltes opcions: 

• Pots enviar un correu a la 
Montse, la secretària de l'AFA 
i coordinadora 

d'extraescolars
• Pots passar per 

secretaria de l'AFA en 
l'horari de 16:00h a 19:00h
• Enviar un correu electrònic des 

del formulari de contacte  


