
PRESENTACIÓ
nova junta
AFA MALLORCA



PRESENTACIÓ
És una associació de 
famílies que dóna 
resposta activa a 
les necessitats 
dels infants i el 
seu benestar, 
sent part  fonamental 
del desenvolupament 
de l’Escola.



ORGANITZACIÓ
Estem organitzades en diverses 
vocalíes, cadascuna amb projectes
propis estructurats al voltant de 
la nostra idea de millorar la 
qualitat de l’educació que reben
els nostres infants. Els nostres 
recursos es basen en les aportacions 
econòmiques (quota anual de l'AFA), 
però sobretot de treball voluntari, 
de les famílies sòcies.



ASSEMBLEA
JUNTA COMISSIONSÒrgan suprem de govern 

format per totes les famílies 
associades a l’AFA. Espai de Gestió i 

coordinació

Edifici
Colònies
Manteniment 

VOCALIES
Espai de 

coordinació

Presidenta: Núria C. 
Vicepresidenta: Vanessa E. / Anna R.
Tresorer/a: Àlex S.
Secretària: Marina S.
Vicesecretària/Coordinadora: Laia E.

12 VOCALIES
Espai d'execució

Vocalia 
Celebracions: 

Martín M.

Vocalia
 Sostenibilitat: 

Anna. P

Vocalia
 delegats: 
Marta M.

Vocalia
 comunicació: 

Karla D.

Vocalia 
d’Extraescolars 

 

Reforç Anglès. 
Emma

Comissions:
Terrasseta
Pacificació

Final de curs 6è

(inclou gestió d’acollida, 
ludoteca i colònies):

Anna R./Vanessa E.

Vocalia de 
Menjador 

saludable i relació 
menjador–famílies: 

María N.
Carmen C. 

 Vocalia 
Escola de 
famílies 

Vocalia 
Biblioteca:
Anna Gorina
Projecte pelis 

menjador:
Bego M.

Vocalia de 
Gènere 

i Diversitat:

Vocalia
econòmica
Tresorer:  Vocalia Xarxa 

d'AMPAs: 

Núria S.

Vocalia Aula 
Oberta

/Voluntaris: 
Eva R.

(xerrades per a 
adults):
Bego M.

Marxandatxe/
Subvencions/

suport a tresorer

Àlex S.NOVA NOVA

NOVA
NOVA

Laia E. Andrea R.
Judit V.

Veronica



PASSAT PRESENT I FUTUR EN LA NOVA AFA. 
Continuitat dels projectes que duen a terme les vocalies amb noves incorporacions. 

RELACIÓ AMB LA NOVA DIRECCIÓ. 
UNA AFA AMB ADAPTABILITAT 
I FEXIBILITAT màximes amb voluntat d’acompanyar la 
nova direcció de l’escola en l’entorn canviant de les circumstàncies 
que vivim dia a dia l’escola (externes i internes). Ens emplacem 
a anar de la mà amb la nova direccio de l’escola 
Mallorca i tot el seu professorat. 

IL.LUSIÓ. 
Hi ha molta il·lusió dels nous i acompanyament dels que surten.

TOTS FEM AFA , TOTS SUMEM. MILLORA 
CONTINUA DE LA COMUNICACIÓ, EL MARKETING I LA 
TRANSPARÈNCIA DE  L’AFA. 
Redefinició dels canals de comunicació, potenciació de la figura de les delegades i els 
delegats, millora en la benvinguda a les families nouvingudes en un entorn més digital 
que mai, potenciació d’un calendari consultable amb les reunions de la junta i les 
vocalies i totes les festes que es celebrin.

AQUEST ANY

INICIATIVES NOVES
S’inicia el camí d’una vocalia de gènere, 
una vocalia econòmica i una vocalia de manteniment.
 
NOUS PROJECTES. Projecte colonies 2021.



INFORMACIÓ
Secretaria
652 494 185
secretaria@afamallorca.cat

Fes-te voluntari enviant un mail a 
junta@afamallorca.cat

VOLS COL·LABORAR AMB L'AFA?



La implicación de los
padres con el centro educativo

al que envían a sus hijos es fundamental
para su formación. Cuando los niños ven 

que en su casa hay una buena relación con el 
colegio, que están al corriente de las

actividades que se realizan y que participan 
en alguna de ellas, entonces

su rendimiento mejora. Entienden que, 
para sus padres, lo que se realiza en la 

escuela es importante. Y, en consecuencia,
para ellos también lo es.

Publicado en Dinantia


