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Delegats de classe curs 20-21

Reunió un cop al trimestre
juntament amb direcció

Objectius i funcions delegats

Decàleg ús del whatsapp

https://ampacollegisantjosep.files.wordpress.com/2020/10/delegats-de-classe_v2.pdf
https://ampacollegisantjosep.files.wordpress.com/2020/10/decaleg-us-whatsapp.pdf


Vies de comunicació 



Serveis AFA 
● Representar i defensar els interessos del conjunt de les famílies que formen part de la 

comunitat educativa.

● Realitzar activitats per afavorir una relació més propera entre escola i família. 

● Socialització dels llibres i benefici en la reducció de quota dels llibres.

● Ajudar a l'escola a portar endavant projectes de millora de les instal·lacions

●  Gaudir de les activitats extraescolars que es realitzen a l’escola. 



 Liquidació pressupost 19-20



 Accions i actuacions del curs 20-21



 Accions i actuacions del curs 20-21
Busquem VOLUNTARIS per fer guàrdia al costat de les barreres a 
l’hora d’entrada i sortida de l’escola

1.- Puc anar-hi més d’un dia a la setmana i em 
comprometo a fer-ho: envia un correu a 
afasantjosepgracia@gmail.com i organitzem una 
graella amb el torn que us vagi millor.

2.- Puc anar-hi esporàdicament o només una 
estona. Vés a la tanca, acompanya a qui et trobis 
allà i pregunta-li si es vol alliberar aquell dia. Segur 
que encara que siguin 10 minuts, aquella persona 
agrairà l'ajuda.



 Accions i actuacions del curs 20-21
PROJECTES DE L’ESCOLA EN ELS QUALS DONEM SUPORT I 

SOL·LICITEM LA PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES

● Radars - Fem postals de Nadal.

Projectes de Càritas:

● Fem Nadal: Els alumnes faran una postal nadalenca que després es 
portarà a casa seva per tal que les famílies aportin un petit dolç (torró 
tou, neules, etc.), ho emboliquin i ho retornin a l’escola.

● Recollida d'aliments: Recollir aliments per les persones o famílies del 
nostre barri.

● De tot cor: Enregistrar una cançó, un acudit, etc. preparar un ball o una 
escena de teatre i enregistrar-la. Després fer-ho arribar a la gent gran.



Funcionament per la renovació de la junta 
http://www.escolacristiana.org/ccapac/



Funcionament per la renovació de la junta 

Estatuts

https://ampacollegisantjosep.files.wordpress.com/2019/07/estatuts-afa-st-josep.pdf


Funcionament per la renovació de la junta
Preparar noves incorporacions AFA durant curs 20-21. Junta actual
Presidenta: Aina Bermudez
Vicepresidenta: Margarita Davi
Tresorer: Albert Marsé
Secretaria: Elia Bellmunt
Responsable comunicació: Olga Hernandez

Assemblea maig 2021
Presentació pressupost curs 21-22
….

Assemblea novembre 2021
Liquidació pressupost curs 20-21
Elecció nova junta AFA

Junta sortint i Junta entrant



Torn obert de preguntes


