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30 d’octubre de 2017 

 
 

    ACTA REUNIÓ 03 
 

Assistents: 
 
ED: Jordi i Òscar 
Junta: Ariadna i Èlia 
Comissió Comunicació:  
Mònica Zamora 
Anna Armengol 
Mari Carmen Porrino 
Alex Barrachina 
Lara Bonilla 
Carme Puche 

 

 

Desenvolupament de la sessió: 
1) Equip directiu presenta l’eina REMIND que s’està pilotant per fer servir com a eina de               

comunicació de l’escola/ classe amb les famílies. Es convida als membres de la comissió              

comunicació a afegir-se a aquesta prova pilot.  

● Es presenta com a una eina unidireccional on es podran fer avisos d’escola/mestra a              

famílies i on les famílies poden respondre individualment a mestra/ escola.  

● Es poden restringir els horaris d’enviament de missatges.  

● Es poden fer comunicacions en grups d’un màxim de 9 persones.  

 

L’equip directiu informa sobre la intenció de crear un espai web de l’escola, segurament amb               

wix. Es debat la possibilitat de crear un subdomini per una secció de l’AFA en aquest espai.  

 

2) L’Ariadna com a vincle amb la Junta informa sobre el sistema de comunicacions que la Junta                

considera més adient:  

● S’ha de crear un espai web per comunicacions generals de l’AFA.  
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● S’estudiarà la possibilitat de fer servir la mateixa eina que l’escola, l’app REMIND, com              

a eina unidireccional per fer avisos a les famílies des de l’AFA. Faria el mateix servei                

que el Telegram, tal i com s’havia pensat en un primer moment.  

● Les comunicacions a les famílies via correu les farà la JUNTA des del correu de l’AFA                

ja que tenen el vistiplau de les famílies de fer servir les adreces.  

 

Comunicació entre comissions i vincles de la junta:  

● Les comissions, quan vulguin fer algun avís o publicació per a les famílies, faran              

arribar la informació per publicar a Comunicació per correu posant en còpia al             

‘membre vincle de la junta’ de la seva comissió.  
● La c. comunicació farà arribar al membre vincle (l’Ariadna) només les convocatòries,            

actes i comunicacions de la comissió a les famílies.  

 

Famílies cap a l’AFA:  

Les famílies, quan no tinguin clar a quina comissió han de dirigir els seus dubtes, es posaran                 

en contacte amb la Junta i aquesta redigirirà el dubte si cal.  

 

3) Respecte al sistema de comunicacions amb la Junta, la Carme Puche, comenta que el vincle amb                 

la Junta ha de tenir una funció, més que d’òrgan que pren les decisions importants, d’òrgan que                 

trasllada els temes importants a assemblea per debatre entre comissió/ns i junta.  

 

4) La Mònica Zamora comenta que en algun moment hi haurà la necessitat des de les famílies d’un                  

espai per comentar coses a nivell de classe/ grups més reduïts i que ni REMIND, ni el WEB, ni el                    

correu cobreixen aquesta necessitat. S’acorda que la C. Comunicació debatrà el tema i presentarà              

una proposta.  

 

Temes que queden pendents d’organitzar:  

 

1) De moment la comissió es centrarà en la creació de l’espai web, amb wix. La Mari Carmen i                  

l’Àlex s’ofereixen per començar a treballar-hi.  
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2) S’ha d’establir el repartiment de feines dins la comissió: fer grups petits amb un canal               

corresponent a Slack.  

3) S’ha d’establir la manera més efectiva de comunicar-nos entre els membres de la comissió:              

google groups per la gestió del correu, consulta de tots els membres de slack, etc. per no                 

perdre’ns entre totes les comunicacions.  

4) S’ha de debatre el tema WP, FB o un espai perquè les famílies es comuniquen entre elles.  

 

 

Comissió de comunicació 
AFA, Escola Eixample 2 


