
 

COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ 

 

Missió i objectius generals: 

La comissió de comunicació es va crear amb la finalitat de difondre la informació relacionada 

amb l’AFA i l’escola que sigui d’interès per a totes les famílies. 

 

FULL DE RUTA: 

Membres:  Rosi Soler, Xavier Montes, Santi Béjar, David Gandul, Roberto González, Elisabet 

Antúnez 

A més a més hi ha la comissió de Delegats, integrada formalment a Comunicació, que són un 

referent en cadascuna de les aules per tal de dinamitzar la informació entre les diferents 

comissions i les famílies. Es fa necessari tenir un nexe per a canalitzar les activitats i les 

propostes entre famílies i l’AFA per tal de que tothom es senti partícip de tot allò que es fa. 

Objectius específics:  

1. Facilitar a les famílies l’accés a la informació relacionada amb l’escola i l’AFA, des de 

qualsevol dispositiu tecnològic. 

2. Donar suport a la resta de comissions i junta en la difusió d’informació relacionada 

amb les seves activitats. 

3. Facilitar eines i manuals que facilitin la organització i la gestió interna de les comissions 

i junta 

 

Accions, tasques i activitats concretes per aconseguir els objectius del curs 2015-2016 

Descripció de l’acció Objectiu que el motiva Recursos/Observacions 

Publicació entrades 
A petició de diferents 
comissions o junta 

Necessitem que se’ns passi la informació 
concreta i complerta,  redactada lo màxim 
possible. En el cas de que s’hagi d’adjuntar 
alguna fotografia també s’haurà de 
facilitar. 
 
Quan es publica una entrada d’interès 
general, es passa avís al xat WhatsApp de 
les delegades. Cada delegada després 
passa la informació a la seva classe. 

Pujar menú menjador 

Facilitar a les famílies la 
visualització del menú des de 
qualsevol dispositiu 
tecnològic  

L’escola envia cada mes els menús per 
correu. 

Manteniment informació 
pàgines estàtiques de la web 
AFA Paco Candel 

Facilitar que les famílies 
trobin la informació 
relacionada amb activitats 
extraescolars, comissions, 
documentació, etc.i 

Cada comissió hauria de consultar la 
informació relacionada amb les seves 
tasques, i enviar a comunicació la 
informació que s’hagi d’actualitzar. 

Mantenir agenda escolar Facilitar que les famílies La informació que es posa sobre l’escola 



 
blocafapacocandel@gmail.co
m 

pugin consultar els 
esdeveniments de l’escola i 
l’AFA des de qualsevol 
dispositiu tecnològic 

(sortides, festius lliure disposició, etc.) és 
la facilitada en el butlletí trimestral de 
l’escola (si hi ha canvis posteriors poden 
haver-hi dades incorrectes). A la web 
s’avisa de que no ens fem responsables de 
possibles errates alhora de fer l’agenda o 
de possibles canvis que pugui fer l’escola. 

Creació rètols 
A petició de diferents 
comissions , junta o tallers 
(com cuina) 

Hem de portar control de les impressions? 

Creació de graelles A petició de diferents 
comissions o junta 

Hem de portar control de les impressions? 

Gestió dels googlegroups A petició de diferents 
comissions o junta  

Creació manuals d’eines 
tecnològiques 

Agilitzar la gestió i organització 
interna de les comissions 

Ús Google Drive, Doodle, etc. 

Cercar sistema per fer votacions 
telemàtiques 

A petició de diferents 
comissions o junta 

S’han de revisar estatuts, per veure si es 
contempla l’opció del vot electrònic. 
La comissió de comunicació no crearà ni 
gestionarà les votacions, només farà recerca de 
l’eina a utilitzar i farà el/s manuals necessaris 
per a que junta o qui es decideixi pugui crear 
les futures votacions. 

Difusió a les xarxes socials 

Facilitar que les famílies 
pugin consultar 
comunicacions i altre tipus 
d’informació sobre les 
activitats que es realitzen per 
a les famílies, així com de les 
organitzacions a les que 
pertanyem (Xarxa Groga, 
Fapac...) i altres entitats i 
persones del nostre entorn 

Les publicacions fetes a la web de l’AFA es 
publiquen de manera automàtica al 
Facebook i Twitter 

Creació DVD De les famílies 
Edició del DVD amb recull de nadales 
nens, coral pares, teatre Sant Jordi... 
 

 

 

Cronograma: 

 

1r trimestre 

SETEMBRE 

1 Actualització de la informació estàtica de la web (activitats extraescolars, fulls 
d’inscripció, etc.) 

2 Publicació entrades demanades  

3 Actualització agenda escolar blocafapacocandel@gmail.com amb les dades 
facilitades per l’escola en el butlletí trimestral 

4 Altes i baixes del grup de correu afapacocandel@googlegroups.com 

5 Creació de guia: “Afegir-calendari-AFA-Paco-Candel-al-teu-compte-de-
Gmail.pdf” per facilitar que les families sincronitzin l’agenda escolar amb els 
seus mòbils o tablets. 
Penjat a la web: Documentació > Recursos > Afegir calendari AFA 

6 Primera versió de: “Manual BLOC Afa Paco Candel v1.pdf”. D’ús intern a la 

mailto:blocafapacocandel@gmail.com
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comissió de comunicació per saber com funciona l’administració de la web Afa 
Paco Candel 

7 Creació col·laborativa de “Primeres passes a l’AFA” 

OCTUBRE 

1 Pujar menús menjador 

2 Publicació entrades demanades 

3 Creació de guia: “Manual Google Drive” per fomentar que les comissions 
utilitzin aquesta tecnologia. 
Penjat a la web: Documentació > Recursos > Manual Google Drive 

4 Rètol taller cuina 

NOVEMBRE 

1 Pujar menús menjador 

2 Publicació entrades demanades 

3 Creació de guia: “Manual Doodle” per facilitar que les diferents comissions 
puguin ser autònomes alhora de crear una enquesta sencilla entre els seus 
membres i agilitzar així la presa de decisions internes. 

4 Rètol taller cuina 

5 Creació i definició del full de ruta de la comissió 

6 Proposta de sistema de votacions telemàtiques per a que Junta les pugui crear 
i gestionar (amb manual) 

7 Creació comptes de correu per cada comissió i junta. Cada correu tindrà la 
gestió del seu grup de distribució 

8 Segona versió de: “Manual BLOC Afa Paco Candel v2.pdf”. D’ús intern a la 
comissió de comunicació per saber com funciona l’administració de la web Afa 
Paco Candel 

DESEMBRE 

1 Pujar menús menjador 

2 Publicació entrades demanades 

3 Creació de possibles rètols o graelles a petició d’alguna comissió 

4 Edició DVD curs escolar 2014-2015  

5 Gravació Nadales i Coral 2015-2016 

 

2n trimestre 

GENER 

1 Pujar menús menjador 

2 Publicació entrades demanades 

3 Creació de possibles rètols o graelles a petició d’alguna comissió 

4 Tercera versió de: “Manual BLOC Afa Paco Candel v1.pdf”. D’ús intern a la 
comissió de comunicació per saber com funciona l’administració de la web Afa 
Paco Candel 

FEBRER 

1 Pujar menús menjador 

2 Publicació entrades demanades 

3 Creació de possibles rètols o graelles a petició d’alguna comissió 

MARÇ 

1 Pujar menús menjador 

2 Publicació entrades demanades 

3 Creació de possibles rètols o graelles a petició d’alguna comissió 

4 Juntament amb la Junta i les altres comissions, participació a les portes 
obertes de l’escola 



 
 

3r trimestre 

ABRIL 

1 Pujar menús menjador 

2 Publicació entrades demanades 

3 Creació de possibles rètols o graelles a petició d’alguna comissió 

MAIG 

1 Pujar menús menjador 

2 Publicació entrades demanades 

3 Creació de possibles rètols o graelles a petició d’alguna comissió 

JUNY 

1 Pujar menús menjador 

2 Publicació entrades demanades 

3 Creació de possibles rètols o graelles a petició d’alguna comissió 

4  Actualització pàgines estàtiques web Afa Paco Candel, per exemple amb la 
informació de les activitats extraescolars del curs escolar 2016-2017 

5 Creació de material de suport per la reunió de noves famílies de curs vinent 

 

Pressupost 

(Elaborar un petit pressupost per tal de preveure quines despeses hi haurà) 

Ingressos (previstos) Despeses (previstes) 

  Hosting + Domini  52 € 

TOTAL INGRESSOS    

  TOTAL 52€ 

 

Recursos: 

(Descriure breument quins recursos necessitarà per dur a terme el projecte) 

Espais: N/A 

Material: Impressions 

Recursos humans: N/A 

Comunicació:  N/A 

Publicitat: N/A 

 


