
 
Orientacions per a les reunions : 

Abans de les reunions 

Els pares i mares membres de l’AFA, com a representants de totes les famílies 
del centre, han de preparar prèviament les reunions per fer una bona tasca 
representativa. Per aquest motiu, abans de les reunions cal: 

• Compartir els temes a tractar en les reunions d’AFA amb la resta de les 
famílies per representar millor els seus interessos. 

• Buscar canals i estratègies de comunicació perquè totes les famílies puguin 
fer aportacions i sentin que són escoltades:  

o Recollir propostes del conjunt de pares i mares utilitzant una bústia a 
l’entrada del centre o una adreça de correu electrònic… 

o Passar enquestes, qüestionaris, etc., en format paper o en línia sobre els 
temes que es tractaran a la reunió de l’AFA o altres que puguin ser d’interès 
de les famílies. 

Durant les reunions 

Per tal d’aconseguir que les reunions siguin espais de reflexió i treball conjunt 
cal: 

• Tractar, entre tots, que el clima de la reunió sigui dialogant i participatiu, on 
s’escoltin totes les opinions i s’arribi a acords amb el màxim consens possible. 

• Justificar i raonar molt bé les decisions preses amb el conjunt de les famílies. 
D’aquesta manera és més fàcil que siguin acceptades per tothom. 

Després de les reunions 

Un cop finalitzada la reunió de l’AFA, els representants de les famílies han de 
tenir en compte que cal: 

• Fer arribar tota la informació a la resta de les famílies sobre els temes tractats 
i acordats a la reunió. 

• Fer servir diversos canals de comunicació per informar les famílies que no 
poden assistir a la reunió informativa (web, e-mail, whatsapp, circular, 
telèfon…). 

 

On ens  reunim? 

L’AFA es reuneix un divendres de cada mes de 15h a 17h a la sala de mestres. 

Les convocatòries es notifiquen mitjançant circulars als alumnes, cartells a 
l’entrada de l’escola, als grups de whatsapp d’aula, al facebook i a la web de 
l'escola. Recordeu que la nostra participació és important i necessària! 

 



 
Vine a les reunions. Dóna el teu correu electrònic i t’arribarà tota la informació 

referent a l’AFA: convocatòries, actes, notícies, etc. 


