
 

 

PROPOSIT DEL GRUP DE WHATS APP DE L’AFA 
Compartir informació rellevant sobre l’Educació dels nostres fills i assumptes generals de 

l’Escola que hagin de ser tractats per l’AFA. Temes importants d’interès per tot el col·lectiu. 

NORMES DE BON US 
1. Respecte i privacitat 

No fer comentaris ofensius o despectius envers l’opinió d’un altre membre del grup. Acceptar 
amb respecte les opinions contràries a la teva. 

Cal ser respectuós amb la informació i no compartir contingut que vulneri la privacitat dels altres. 

2. No difondre rumors. 

El grup es útil per intercanviar informació però cal evitar difondre rumors i opinions no 

contrastades. Així evitarem debats improductius, possibles conflictes i malentesos. 

3. Tractar els conflictes en privat   

Evitar les converses directes amb un sol membre. Tractar de forma individual i privada els 

conflictes entre membres. 

4. Representativitat i acceptar la majoria 

Els delegats estem en aquest xat com a portaveus d’ una classe. Evitar donar opinions personals 

sobre els temes a debatre estalviarà molts conflictes. 

La Junta està en aquest xat com a portaveu dels delegats. Ha de mostrar-se plural, neutral i 

objectiva.  

5. Activitat en el xat (Horari) 

El xat estarà actiu de dilluns a les 7:30 a divendres a les 20:30. Cap de setmana es descansa. 

 

  



 

FORMES D’ ACTUACIO DELS DELEGATS 
 

El Debat 

És impossible que tots estiguem d’ acord, per tant hi ha d’ haver debat. Sense debat no es 

millora. Acceptar l’ opinió contrària dels altres sense menysprear-la i acceptar que l’ AFA doni 

veu a l’ opinió majoritària. 

 

Quan un delegat fa una proposta o consulta al xat en representació de la seva classe... 

Es dona un temps entre 24/48 h, en funció de l’ urgència, perquè els altres delegats als qui afecti 

la proposta (curs, etapa o tota l’ escola) facin la consulta al seu grup i comuniquin al xat de 

delegats el “vot” de la seva classe. En funció del resultat la Junta transmet la proposta a l’ Escola. 

 

La Junta fa una proposta o consulta als delegats o bé a petició Escola o per iniciativa pròpia. 

Es dona un temps (entre 24/48 h en funció de la urgència) perquè els delegats a qui afecti la 

proposta (curs, etapa o tota l’ escola) facin la consulta al seu grup-classe i emetin al xat de 

delegats el “vot” de la seva classe. En funció del resultat la Junta transmet la proposta a l’ Escola. 

 

Sorgeix un tema en el xat per algun “incident” que passa a escola i algun delegat exposa el 

tema. 

Ens donem 24 hores a la resta de delegats per valorar si traspassar-ho als grups classe. (es debat 

amb respecte i es vota) si la majoria creu que és important tenir el feedback dels grups-classe, 

es fa el mateix procediment que en els casos anteriors. 

 

Important: 

Si en algun dels casos anteriors, una proposta no té el consens necessari per impulsar-ho des de 

AFA, el delegat o delegats que ho creguin oportú han de contactar amb la Directora d’ Etapa i 

traslladar la proposta en nom de les classes que si es senten afectades. 

Quan es fan aportacions en nom de grup classe, encapçalar el vot/opinió amb el nom de la classe. 

Així es facilita la feina del secretari i es despersonalitza l’ opinió estalviant possibles conflictes. 

En votacions o debats entre delegats, només una opinió per classe. Les classes que tinguin 2 

delegats, hauran de consensuar primer el vot/opinió. 

 


