
 
 

 
 
AFA - ESCOLA EIXAMPLE 2  
Roger de Flor, 217-219, Barcelona 
Comissió de Comunicació 
comunicacioafa@gmail.com  

 

 
FULL DE RUTA - COMISSIÓ de COMUNICACIÓ 
1- Missió i objectius generals  

 
L’objectiu de la comissió de comunicació és dotar l’AFA de mecanismes de comunicació entre              
famílies i garantir que totes elles siguin informades de la situació de l’AFA.  
 
Objectius principals: 

 
1. Facilitar i fomentar la comunicació de l’AFA entre famílies i cap a l’exterior a través de 
diverses eines (bloc, facebook, Telegram, email, Twitter…) 
2. Posar en marxa aquestes eines i dinamitzar el seu ús. 
3. Vetllar perquè les inquietuds / propostes / dubtes de les famílies arribin al punt adequat i 
siguin respostes 
4. Vetllar perquè la comunicació de l’AFA sigui transparent i plural (no unidireccional) 
5. Incentivar la participació de tots els membres de l’AFA en les activitats i decisions de 
junta i comissions  
 

 
2- Membres  
 
Laia Guarro 
Marc Augé 
Mari Carmen Porrino  
Carme Puche 
Lara Bonilla 
Ariadna Jimenez 
Ricardo Carretero 
Anna Armengol 
Angela Cardona 
Àlex Barrachina 
Mònica Zamora (portaveu de la comissió) 
 

 
3- Com es pot formar-ne part i contactar-hi 
 
Enviant un correu a comunicacioafa@gmail.com 
 
 
4- Com assolirem els objectius fixats 
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Actuacions Objectiu que 

motiva 
- Creació i dinamització d’un bloc de l’AFA 
- Creació i dinamització d’un grup tancat de FB i un perfil de comissió              
comunicació AFA.  
- Creació i dinamització d’un grup a Telegram per fomentar la visibilitat de les              
accions de l’AFA: informacions importants, noves entrades al blog, etc.  
- Altres xarxes socials (encara per determinar) 
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- Les comissions hauran d'obrir-se un compte de correu que faran arribar a la              
junta amb un text indicant la missió i objectius principals de la comissió (amb              
plantilla PRESENTACIONS)  
 
- Aquesta informació es posarà a disposició de les famílies al blog de l’AFA.  
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- Les famílies poden posar-se en contacte en qualsevol moment amb les            
comissions mitjançant correu/ FB per fer arribar les seves inquietuds i propostes            
a les diferents comissions. 
 
- Les comissions són obertes i es poden afegir nous membres en qualsevol             
moment. 
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- Per incentivar la participació es donarà visibilitat a la feina de les comissions i               
junta. Per tant, es publicaran les convocatòries, ordres del dia i actes de les              
reunions de les comissions al blog amb avís per Telegram. 
 
- Es publicitarà la manera de contactar amb les comissions i/o formar-ne part per              
cada informació que es difongui.  
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5- Pressupost necessari curs 2017-2018 
 
En aquesta primera versió potser no cal omplir aquesta part si encara no està definit 
 
 
 
6- Calendari d’activitats curs 2017-2018 
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