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FULL DE RUTA - COMISSIÓ d’Acollida a les noves famílies 2022-2023 

1- Missió i Objectius Generals  

 

Des de la comissió treballem per crear un espai d'acollida i acompanyament a les 

noves famílies que entren a formar part de l’escola.  

 

A través de diferents propostes: donem la benvinguda a les noves famílies, 

construïm vincles perquè sentin que formen part de la nostra comunitat i duem a 

terme accions per motivar-les per implicar-se i participar a l’AFA, ja sigui de forma 

puntual com formant part dels diversos grups de treball, comissions o de la junta. 

 

Tothom pot formar part de la comissió d’Acollida, però volem potenciar la 

participació de les famílies del P4, i que siguin elles que dissenyin les 

propostes per per l’acompanyament a les noves famílies. 

 

 

2- Membres  

 

Anna Camps 

Laura Miquelez 

Adrià Cruz 

Ariadna Jiménez 

Helena Palomo 

Nuria Egido 

Anna Coca 

Laia Guarro (Portaveu) 

 

3- Com es pot formar-ne part i contactar-hi 

 

A través del correu electrònic de la comissió:  acollida.afa9graons@gmail.com  
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4- Com assolirem els objectius fixat 

1. Festa de benvinguda  
a. Que les famílies se sentin acollides i que formen part d’una comunitat a través del 

Welcome Pack, on hi ha la guia “Com sobreviure el primer any d’escola”, un tovalló 

estampat pels alumnes de P4 i vàries guies de la comissió Pedagógica. 

b. Que les famílies s’inscriguin a l’AFA a través de pancartes s’explicarà com inscriure’s 

a l’AFA i amb un punt d’informació físic per poder respondre els dubtes a les noves 

famílies. 

c. Que les famílies puguin tenir informació sobre l’AFA i les comissions a través de 

diferents QR es poden descarregar la informació de cada comissió. 

d. Que les famílies s’apuntin a les comissions per participar fent crides específiques de 

perfils necessaris en les comissions. 

 

5- Pressupost necessari curs 2022-2023 

Tovalló: 

- Tela per estampar 

- Pintures 

 

Welcome Pack: 

- Papers i cartolines de colors 

 

Festa benvinguda 7/10/2022: 

- Llet de vaca, llet d’avena, gots, tovallons, melindros, bosses  d’escombraries, pa 

sense gluten 

 

TOTAL PRESSUPOST: 250€ 

 

6- Calendari d’activitats curs 2022-2023 

Estampació del tovalló amb els infants de P4 

Festa de Benvinguda amb xocolatada 7/10/2022 
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