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FULL DE RUTA - COMISSIÓ “EL MÓN I JO”  2022-2023 

1- Missió i Objectius Generals  

 
MISSIÓ: 
Som un espai, obert a la participació de tothom, de reflexió i orientat a l’acció que vol donar eines 
per tractar el paper de les emocions, els límits i el pensament crític en l’educació dels infants a 
les famílies i l’escola. 
 
OBJECTIUS ESTRATÈGICS:  

• Mantenir “viu” un procés de reflexió i acció amb la comunitat escolar. 
• Conèixer i posar en pràctica eines i estratègies pedagògiques de forma conjunta (Escola de 

Famílies). 
• Proposar bones pràctiques per a les aules, l’escola i les famílies. 
• Fer difusió d’informació pràctica i rellevant per a la comunitat escolar. 
• Impulsar iniciatives innovadores a l’escola amb l’ajuda d’experts. 

 
 

2- Membres  

Elisenda Gozalo (2n P) 
Laura Miqueleiz (2nP, EI4) 
Diana Romero (EI3, 1r P) 
Anna Coca(EI4) 

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

 
Enviant un correu electrònic a monijo.afa9graons@gmail.com 
 

4- Com assolirem els objectius fixats 

 
• Amb la participació de les famílies i l’activació dels canals de comunicació. 
• Amb l’elaboració d’un Pla de Treball anual amb les actuacions, un calendari, i el pressupost 

necessari. 
• Amb la col·laboració de l’equip directiu/docents/resta comissions AFA per consensuar 

les accions. 
• Amb la identificació i col·laboració d’experts que ens puguin ajudar a pensar i executar les 

actuacions. 
• Amb la coordinació en grups específics de treball per impulsar totes les accions. 
• Amb la comunicació de les actuacions per aconseguir una bona participació. 
• Amb la valoració de les actuacions i una reflexió continua sobre el que és útil i el que es 

pot millorar. 
• Amb la divulgació dels aprenentatges de cada any. 

5- Pressupost necessari curs 2022-2023 

600 euros per a l’organització de dues xerrades i per materials o imprimir cartells.  

 

6- Calendari d’activitats curs 2022-2023 

 

Per al curs 2022-23 s’ha acordat desenvolupar el següent pla de treball: 

mailto:monijo.afa9graons@gmail.com
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• Incloure la guia sobre límits en la primera infància i “Graella de petites coses” al 
Welcome Pack per a les noves famílies de P3 d’aquest nou curs (1er Trimestre) 
 

• Organització i celebració de dues xerrades – Contingut pendent de tacar amb ED. 
 

• Divulgació de xerrades i altres informacions relacionades amb els àmbits de la missió de la 
comissió.  

  

• Elaboració de pla de treball per al curs 2023-24. Definir i consensuar el tema o temes a 
tractar el proper curs (juny 2023).  
 

 

 

 


