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Fes-te soci de l’AFA ESPRIU 
Són molts els beneficis per als nostres fills i filles a 

l’Institut

  
Gràcies a totes les famílies que aquest curs sou 
socis/sòcies, us detallem part de les avantatges 
de ser-ho amb dates importants per recordar: 
 
x Taquilles gratuïtes per als socis/es, a partir 

26/09 
x Estalvi de 10€ en compra de llicències per 

fill/a, còdig de centre 463MR4 ESO i 518MR4 
Batxillerat, www.iddink.cat 

x Agenda escolar gratuïta arribarà a domicili. 
x Reciclatge de llibres de Batxillerat, estalvi del 

55% mitjançant empresa Iddink: 
www.iddink.cat 

x Xerrades per a les famílies duració 1:30h:  
09-10-18 “Com aprèn el teu cervell i tècniques 
per estudiar millor”; 13-12-18 “Equip parental, 
arribem a un acord”; 12-02-19“ Gestionar la 
frustració”; 09-04-19 “Com acompanyem als 
fills/es en la pressa de decisions”.  

x Weekend in English: 
26-28/10/18 Halloween Camp;  
22-24/02/19 Carnival Camp;  
03-05/05/19 Spring Camp 
Nombre mínim 15 màxim 40.  
Cost 100€/alumnes tot inclòs. 

x Festes de Nadal i benvinguda a les famílies de 
1r d'ESO  
20-12-2018  de 18:00h a 21:00h 
Pastels, Pica-pica, Fotocol i representacions 
d´extraescolars. 

x Festa Primavera i Fi de Curs (3er any) GRAN 
Festa – sopar de famílies sòcies de l’AFA  
07-06-2019 de 18:00h a 23:30h 
Amb música, grans atraccions lúdiques, fotocol 
professional, sorteig beques llicències i 
sorpreses.  
Dates estan subjectes a possibles canvis aliens 
a la nostra voluntat i control pel que el AFA es 
reserva el dret de poder canviar-les 

x Coordinació xerrades orientadores als 
alumnes 

x Projecte jardineria, instal.lació de noves 
plantes i pintat cenefa interior amb alumnes. 

x Estalvi de 10€ per matèria en les classes de 
reforç amb ex-alumnes de l’Institut. Nombre 
mínim de grup 3 alumnes. 

x Colònies a Irlanda i Girona al juliol i agost 2019 
x Servei de Consergeria. La Tere obre les portes 

de l’Institut de 17:00-20:00h. 
x Assegurança mèdica per als alumnes de 1r i 2n 

d'ESO. Si els teus fills/filles es lesionen, tens un 
taxi d’anada i tornada des de l’Institut a la 
mútua pròpia on rebrà tractament immediat. 

x Necessitem empreses per que els nostres 
alumnes de Batxillerat puguin fer practiques 
en empreses, contacteu-nos, els nostres 
fills/es us agrairan. També necessitem 
familiars, que vulguin fer xerrades dels seus 
oficis als alumnes.  

x Financiem a l’Institut la 2º línia ADSL Fibra 
Òptica de 300 Mbps. Necessària per treballar 
amb el portàtil a tots els cursos.  

x Lliurem una aportació econòmica a l'Institut 
cada curs. 

x Ajuda a la introducció de l’eina orientadora 
d’estudis post-Institut: www.unportal.net 

x Financiem la renovació de l’Auditori 
x Activitats extraescolars a bon preu fins fi curs. 
 

Qualsevol dubte o petició, a través del 
email: outofclass.ampa@gmail.com 

 
Tots les dates d’aquest full, les rebreu per email 
apart per si hagués canvis de continguts o dates. 
 
 
Fes-te Família sòcia 

 

Fer l’ingrès mitjançant Iddink: www.iddink.cat 
 

Quota de l’AFA per família de 45€ per al curs 
2018/19. 
 
L’ingrés es pot fer independentment del pagament 
de les llicències digitals o llibres de Batxillerat. 
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