
 

COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ 
 
Missió i objectius generals 
 
Vetllar per la bona comunicació  
 
FULL DE RUTA PEL CURS 2013-14 
 
Membres: Jordina Grau, Laura Hurtado, Eugenia Muhmentaler, Meri Martorell i Olga Martínez. 
 
Membre de la coordinadora: Olga Martínez  
 
 

1. QUÈ: Objectius a assolir el curs 2013-2014 
 

Objectiu Descripció 

1 Aconseguir un bon funcionament de les assemblees 

2 Aconseguir que les famílies estiguin i es sentint ben informades 

3 Facilitar eines a les comissions per fer visible la seva feina i afavorir la planificació d’activitats 

4 
Definir i racionalitzar l’ús dels diferents canals de comunicació i aconseguir que s’utilitzin 
correctament 

 
 

2. COM: Com assolirem els objectius fixats? 
 
2.1.  Accions, tasques i activitats concretes per aconseguir els objectius del curs 2013-2014  

 
 

Descripció de l’acció/activitat/tasca 
Objectiu 

que motiva 
Recursos / Observacions 
  

Convocar les reunions o assembles amb suficient antelació 
concretant objectiu i ordre del dia 

1 
Canals convocatòria: email i suro 
de l’AFA  

Planificar l’ordre del dia segons la durada màxima (2h) 1  

Iniciar reunions puntualment 1  

Respectar l’ordre del dia deixant per altres reunions els nous 
temes i debats 

1 i 2 
Permet participar tothom als nous 
debats plantejats 

Fer actes de les assemblees i lliurar-les en un màxim de 15 dies 2 
El canal de lliurament és el blog i 
el suro 

Aconseguir que el blog reuneixi tota la informació necessària per 
saber què fa l’Afa i (i què ha fet) i contactar amb ella.  

2 
Espai al web per informar, 
contactar i fer arribar 
suggeriments 

Explicació pràctica per afegir entrades al blog, omplir el calendari i 
enviar comunicats per part de cada comissió 

2 
Personalitzat a 1 membre de 
cada comissió 

Facilitar eines per a la dinamització del twitter i el Facebook per 
part de mobilitzacions.  

3  

Acondicionar un espai d’informació a l’entrada de l’escola i un 
altre virtual (grup facebook: 
https://www.facebook.com/groups/175278865850432/) , que a 
més a més doni cabuda a ofertes de feina, cursos, etc, que no 
organitzi l’AFA. 
 

1  

 
 

2.2.  Pressupost necessari curs 2013-2014 
  

Concepte / Justificació Import 

Fotocòpies i notes de qualsevol comissió. 50 € 

Vitrina per l’entrada de l’escola 100 € 

TOTAL 150 € 

 
 
 
 
 
 



 
 

3. QUAN: Calendari d’activitats curs 2012-2013 
 

Data Activitat / Acció Lloc 

Octubre-
novembre 

Explicació pràctica per cadascuna de les comissions 
Fora de l’escola. 
A concretar amb 
cada comissió 

Desembre Penjar vidriera a l’entrada de l’escola.  

 Revisar i millorar el blog   

 
Éxits: 
Hem inclòs al blog un apartat per informar sobre el Consell Escolar. Pendent que es pengi informació 
regularment.  
Habilitar un calendari al blog. Pendent que la gent pugui posar informació. 


