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FULL DE RUTA - COMISSIÓ de COMUNICACIÓ  2020-2021 

1- Missió i Objectius Generals  

 

La Comissió de Comunicació és una comissió formada per membres de les famílies de l’AFA que 

treballen per donar suport i millorar la comunicació interna entre les famílies, l’AFA (Junta i 

Comissions) i l’equip directiu de l’escola i per proporcionar informació externa que sigui rellevant 

per les famílies (recomanacions, projectes del barri, convocatòries, activitats, etc...) a través de les 

diferents vies de comunicació existents. 

 

Com ens organitzem? 

- Realització de reunions de seguiment de la comissió, a part de les reunions addicionals que 

siguin necessàries per projectes o accions de treball puntuals. 

- Comunicació interna entre membres de la Comissió a través de grup de whatsapp, via e-

mail en cas de temes més concrets i accés als documents de la Comissió a través de 

Google Drive. 

- La portaveu de la Comissió assisteix com a Vocal a les reunions que realitza la Junta de 

l’AFA amb les diferents Comissions (Comitè AFA). 

 

Els Objectius de la Comissió per aquest curs són: 

- Millora de la comunicació interna de l’AFA 

- Creació dels ponts necessaris entre les famílies i l’AFA. 

- Gestió dels canals de comunicació actuals: cartells, Remind, mails i grups whatsapp. 

- Millores i actualització de la web de l’AFA. 

- Creació d’espais de trobada entre famílies. 

- Gestió de les crides de material segons necessitat de l’equip directiu o comissions de l’AFA. 
 

 

 

2- Membres  

 

Núria Lain (P5): Portaveu /Remind/ Whatsapp/ Mail 

Carlos Brun (P5): Web 

Cristina Fernández (P4): XXSS 

Mariona Alba (P4): Continguts 

Lara Bonilla (1r): Continguts 
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3- Com es pot formar-ne part i contactar-hi 

 

Pots contactar amb la nostra Comissió a través de : 

e-mail: comunicacioafa@gmail.com 

Entrant a la web de l’AFA: https://www.afa9graons.com/comunicacio 

Seguiu-nos al Twitter: @afa9graons  

Apunta’t al Remind de l’AFA! 

 

4- Com assolirem els objectius fixats? 

 
A continuació es detallen els diferents objectius plantejats per aquest curs: 
 

1. Millora de la comunicació interna de l’AFA 

Un dels grans objectius de la comissió és millorar la comunicació interna entre la Junta i les 

diferents comissions de l’AFA. 

 

Algunes de les accions són:  

- Organització del procés de comunicació a través de les diferents vies (ordres d’ús 

dels diferents canals i coordinació en la publicació de la informació)-> Anual 

- Coordinació i actualització anual a la web dels fulls de ruta de les Comissions,  les 

seves actes de reunió (en apartat de Documents) i agendar les seves reunions en 

calendari-> 4rt trimestre 2020 

- Centralització per la publicació de notícies per tal que segueixin un mateix estil i 

perspectiva de gènere, i per establir ordre i quantitat d’informació-> Anual 

 

2. Creació dels ponts necessaris entre les famílies i l’AFA. 

 

També es pretén millorar la comunicació interna amb les famílies. Per aconseguir assolir 

aquest objectiu es treballa en els següents punts: 

- Creació del grup de whatsapp per curs (nou grup famílies P3 i nous grups classe 

d’aquest curs 2020-2021) i gestió de les comunicacions a les famílies a través dels 

delegats/des via whatsapp, facilitant la informació a totes a la vegada i canalitzant-la 

sempre a través dels delegats/es corresponents-> 4rt trimestre 2020 

- Promoció dels canals de comunicació existents per tal que les famílies estiguin al dia de 

tota la informació de l’AFA i l’escola. Organització i ús d’aquests canals per tal de donar 

la informació que sigui necessària, escollint la via més adequada en cada moment -> 

Anual 

- Creació i enviament d’un butlletí trimestral per enviar a les famílies amb les notícies més 

destacades de l’AFA (de tots els projectes en què estan treballant les diferents 

comissions, grups de treball i Junta)-> Trimestral 
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3. Twitter 

 

Es manté el compte de Twitter creat al 2019, ja que es valora com a canal positiu per fer 

xarxa amb el barri i altres escoles, com a mètode reivindicatiu, etc.  

 

Algunes de les accions són:  

- Difondre les activitats organitzades a l’escola per les diferents comissions.  

- Recordatori per les famílies de l’escola d’activitats al barri o a la ciutat. 

- Difusió de projectes veïnals o d’altres AFA’s 

- Commemoracions de dates clau: El dia de la infància, 8 de Març, Sant Jordi, etc 

 

Tots aquests missatges es faran periòdicament segons les necessitats de les comissions i 

l’actualitat.  

 

4. Millores i actualització de la web de l’AFA 

Algunes de les millores proposades per aquest curs són: 

- Millores en disseny de la web. 

- Revisió / pagament Pla WIX Web AFA anual -> Novembre 2020 

- Reorganització de la web (redistribució de les seccions, canvis de comissions, formats 

de presentació de les pàgines...)-> 4rt trimestre 2020 

- Creació de noves seccions (Banner Families amigues, reorganització de seccions 

existents o modificacions) 

- Gestió de l’Agenda de l’AFA-> Anual 

- Elaboració de notícies-> Anual 

- Creació d’un espai web per a que les famílies del proper curs es puguin inscriure a 

l’AFA de forma més controlada 

- Canvi a la web de l’AFA del logo, per poder anar en la mateixa línia de l’escola segons 

el nou logo de l’escola (quan el tinguin dissenyat). 

 

5. Gestió de les crides de material segons necessitat de l’equip directiu o comissions de l’AFA. 

Gestió i organització de les crides de material que l’escola necessiti pels seus projectes 

educatius, també crides de voluntaris , en cas que es requereixi gent per ajudar en accions 

puntuals de l’escola o AFA. 

  

5- Pressupost necessari curs 2020-2021 

 

Per aquest curs s’estima el següent pressupost: 

 

- Pàgina Web amb Pla WIX Combo + domini afa9graons.com -> 123,42€  

TOTAL 123,42€ 
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6- Calendari d’activitats curs 2020-2021 

 

S’aniran prioritzant les diferents tasques en funció de les necessitats de comunicació de l’AFA i les 

diferents Comissions. 

 

 


