
Reunió Comissió
Delegades i delegats



Temes a tractar

Presentació membres AFA

Funcions Delegats i Delegades

Comunicació

Elecció vocal Comissió de Delegades

Dubtes



La Junta de l’AFA

Ens encarreguem de tot allò que no llueix ni es veu, 
però que dona forma (legal i formal) a aquesta entitat. 
Gestionem les altes de socis, coordinem el flux de 
projectes i tasques entre les diferents comissions.
Totes som voluntàries.

Judith Muñoz - presidència - sortint
Patrícia Alberola - vicepresidència
Gabriela Urizar - tresoreria 
Alba Requena - secretaria - sortint

Vocals
Judith Muñoz - Comissió de Cultura
Chiara Buffa- Comissió Verda
Clara Martínez - Comissió de Comunicació
Lara Barriuso - Comissió de Coeducació
Patrícia Alberola - Comissió d’Extraescolars
Eva Mirete - Comissió Solidària
Mireia Gómez - Comissió Fem Escola, Fem Barri
Vacant - Comissió Delegades



què fa qui?

Col·laboracions amb l’AFA
A partir d’octubre, les reunions de la Junta seran obertes, i tothom pot participar. 
Aquesta serà la via per exposar idees,



Delegats

     

Són familiars voluntaris que fan 

d’enllaç entre les famílies, la 

Junta de l’AFA i l’escola.

 

● El delegat s’ofereix de forma voluntària i 
és escollit per les famílies del 
grup-classe.

● Representa l’AFA, transmet el sentir de 
les famílies a la Junta i fomenta la 
participació de les famílies a la Junta i a 
les comissions.

● Manté un contacte directe amb el tutor o 
la tutora de la seva classe i ajuda a 
transmetre la informació de l’escola a les 
famílies, intentant que arribi a tothom.



Quines funcions té?

● Intermediar entre les famílies, la Junta de l’AFA i la tutora o el tutor 
de la classe.

● Motivar, animar i dinamitzar les famílies de la classe.

● Crear consciència de grup de classe.

● Escoltar i recollir les inquietuds, demandes, suggeriments i 
interessos de les famílies de la classe.

● Difondre i fomentar les activitats i informacions de l’AFA.

● Afavorir la integració de les famílies nouvingudes a l’escola.

● Adreçar les consultes a la via corresponent.

● Assistir a les reunions trimestrals amb l’AFA i semestrals amb 
l’escola



● Intermediar entre les famílies, la Junta de 
l’AFA i la tutora o el tutor de la classe.

● Motivar, animar i dinamitzar les famílies de la 
classe.

● Crear consciència de grup de classe.

● Escoltar i recollir les inquietuds, demandes, 
suggeriments i interessos de les famílies de 
la classe.

● Difondre i fomentar les activitats i 
informacions de l’AFA.

● Afavorir la integració de les famílies 
nouvingudes a l’escola.

● Adreçar les consultes a la via corresponent.

● Assistir a les reunions trimestrals amb l’AFA i 
semestrals amb l’escola

No correspon als pares i mares 
delegats de classe:

● intervenir en la relació personal d’un alumne 
i/o dels seus familiars amb el tutor i/o la 
direcció del centre

● intervenir en qüestions pedagògiques del 
centre.

● fiscalitzar la tasca dels professionals dels 
centre.

● fer de mediador, en cas de conflicte, entre 
famílies, o entre famílies i docents.

Quines funcions té?



Vies de comunicació

Via per tal de demanar 
familiars voluntaris pels 
projectes de l’AFA, que 
no vulguin / puguin estar 
a una comissió.

Grup de Whatsapp 
Delegats i delegades

Via actual per difondre la 
informació per les classes.

S’ha d’intentar:

● no crear alarmisme
● no exposar incidències 

personals
● buscar la informació 

abans

Grup de Telegram
Xarxa de Famílies 
Els Llorers

Per difondre informació 
d’interés no relacionada 
directament amb l’escola o 
l’AFA.

per exemple intercanvi de 
coses, accions veïnals, etc.

●

Grup de Whatsapp 
Col·laboradors puntuals 
AFA

WEB AFA: 
https://www.ampallorers.com/

FACEBOOK: AMPA 
Els Llorers

INSTAGRAM: 
escola_els_Llorers

TWITTER: 
@afaelsllorers

YOUTUBE:
AFA Escola Els Llorers



On trobar la informació

Web de l’escola: https://agora.xtec.cat/ceip-elsllorers/ 

Informacions generals de l’escola, telèfon, presentacions de les reunions escolars, 
secretaria, calendari escolar.

Web de l’afa: www.ampallorers.com

Notícies, fotos i resums dels projectes, calendari d’accions. Us podeu subscriure al 
calendari i a les notícies.

Alimentart - menjador

https://agora.xtec.cat/ceip-elsllorers/serveis/menjador-escolar/
Coordinador: Àlex Paciencia
Tel 607 281 658
menjadorelsllorers@gmail.com

https://agora.xtec.cat/ceip-elsllorers/
http://www.ampallorers.com
https://agora.xtec.cat/ceip-elsllorers/serveis/menjador-escolar/

