
       

 
AFA Escola Mallorca 
Londres, 64, Baixos 
08036 Barcelona 
www.afamallorca.cat 
 

 

 
 
 
Associació de Famílies Escola Mallorca 
NIF G60667607 • Inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb data 23 de setembre de 1983 a la Secció 1 número 6352. 

MEMÒRIA VOCALIA DELEGATS/ADES CURS 2020-2021 
 
 
 
Configuració de la vocalia de Delegats/ades , amb la incorporació de tots els delegats, 2 per 
classe/grup de l'escola. 2020-2021, 43 delegats amb total dels quals 32 dones i 11 homes . 
 
La figura del delegat/ada de classe te la finalitat de establir la comunicació entre famílies i 
mestres, així com la de canalitzar qualsevol iniciativa per fer-la arribar en ambdues 
direccions. 
 
Es crea la figura de la Coordinadora de delegats/ades , membre de la Junta de l'AFA serà la 
persona que coordinarà als/les delegats/des de classe. 
 
Consolidació grup de WhatsApp en què formem part tots als membres de 
la vocalia , utilitzem com a eina de relació, comunicació i espai de consulta entre 
els membres 
 
És gestionant les comunicació via e-mail, però prioritzar l'ús del WhatsApp. Com a via de 
comunicació amb les famílies i difusió activitats i propostes de l'Afa i l'Escola. Portant un 
acurat seguiment de totes les comunicacions. Emeses per la vocalia de Comunicació 
 
Reunió amb l'equip directiu de l'escola, en el que es presenta Nou Equip directiu , i 
proposta del nou programa , es cometen les mesures excepcionals de funcionament 
i logística de l'escola per motiu de la pandèmia ( espais de pati dividits, Creació de 3 grups 
classe a P3 a 1ª hi ha 6ª , Extraescolars respectant grup bombolla ..etc ) en un any 
excepcional.. Mesures excepcionals . 
 
Col·laboració amb altres vocalies, com a mitja de difusió activitats ,crida de voluntaris ( Per 
exemple Patges Reials ,participació de Festes.( per exemple missatges i seguiment rifa 
Nadal) Escola de famílies , buscant pares voluntaris per col·laborar amb la classe ) 
 
Juntament amb la vocalia de menjador reunió per explicar projecte Testeig del menú 
escolar per part del delegat /ades, fent seguidament una valoració detallada . 
 
 
Reunions delegats/ades amb als tutors del curs. La idea es fer 2 reunions l'any una a l'inici 
de curs i una al final per poder comentar valorar la trajectòria curs i relació famílies i escola. 
Tot i que en algun curs no s'ha fet aquesta reunió que estableix l'estatut del projecte. 
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Augmentar la col·laboració famílies-escola, fent participar a les famílies a les 
festes assignades per al curs. Festes organitzades i supervisades per la vocalia de festes 
amb col·laboració estreta amb les famílies i dinamitzades per als delegats /ades de 
cada curs:  
 

- P3 castanyada. 
- P4 esmorzar de p3 + responsables de treure les figures a les festes. 
- P5 festa nadal. 
- 1r carnestoltes. 
- 2n St Jordi. 
- 3r festa de final de curs. 
- 4t curs solidari (fira de la roba, marató tv3, banc aliments, xocolatada solidària ). 
- 5è festa de la llengua materna i escacs. 
- 6è aconseguir recursos per les colònies de comiat (mentre no s'organitzi des de 

l'escola). 
 
PROJECTE APADRINAMENT 
 
Creació del projecte apadrinament, amb la idea de treballar de forma més directe amb 
totes aquelles famílies que necessitin una atenció més individualitzada per ajudar a 
superar problemes de comunicació per raons lingüístiques, ideològiques o culturals . El 
Projecte evoluciona amb noves incorporacions de voluntàries i noves idees centrant la idea 
de crear vincles entre parelles , amb una dinàmica de cooperació amb dos sentits es 
consolida EL PROJECTE TÀNDEM . 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


