
COMUNICAT AFA

comissió de comunicació

no 02. desembre  2009

Criteris: La comissió de nom ha treballat perfilant una sèrie de criteris que poden ajudar 
de cara a escollir el nom, acompanyats d’exemples de noms d’escoles que ja existeixen. 
Aquests criteris són complementaris als que ja va proposar l’equip de mestres fa uns 
dies dins la carpeta viatgera.
Personalitat, personatge de ficció o infantil a qui s'associen una sèrie de valors (CEIP 
Pau Casals, CEIP Aloma, CEIP Patufet).
Gènere: prioritzar un nom de dona davant d'un d'home per tal de compensar el desequi-
libri (comprovat) que hi ha actualment.
Concepte: nom que no faci referència a una persona, sinó a una cosa o concepte ( CEIP 
Rosa dels vents)
Lloc: nom vinculat al lloc on físicament es situa l'escola (CEIP Montseny)
Tangible pels nens (CEIP Arc de St.Martí)
Valors (CEIP La Pau)
Element de la natura (CEIP L’estel)

JA ENS HEM CONSTITUÏT !
Ens diem Associació de Famílies de l’Escola Pública del carrer Bailèn (AFA).
Ja s’han formalitzat els Estatuts de l’Associació i estem a l’espera de rebre l’aprovació definitiva.

Us recordem també que la propera reunió de l’AFA serà 
el dimarts 15 de desembre a les 17:30 h. FESTA D’INAUGURACIÓ DE L’ESCOLA

Juntament amb l’equip de mestres i la direcció de l’escola, la Comissió de Festes està organitzant la 
Festa d’Inauguració de l’Escola, 
que serà divendres 29 de gener de 2010  a la tarda. 
Tots aquells que tingueu idees o vulgueu col·laborar en l’organització de la festa poseu-vos 
en contacte amb la Comissió de Festes (Irene, mare Joana de la classe del Sol, 
lopirene@gmail.com, telèfon 620470955)

Com més serem més riurem !!

CERCANT UN NOM PER A LA NOSTRA ESCOLA
L’AFA proposa, coordinadament amb l’equip de mestres i la direcció de l’escola, seguir la 
dinàmica següent per a trobar un nom per a la nostra escola:

Candidatures: Tothom que ho vulgui (de manera individual o en equip) pot presentar
candidatures de nom. Per facilitar l'organització de la dinàmica de presentació de candida-tures,
podeu fer arribar la vostra proposta a la Comissió del nom (Toni, pare de l’Aina del Sol, 
toniribagali@yahoo.es, telèfon 686521948). 

Presentació de Candidatures: Del 8 al 15 de gener s’habilitarà una paret de l’escola amb l’objectiu 
que tothom pugui presentar la candidatura com més li agradi, així com un espai a la web amb 
la mateixa finalitat.  

Votacions: Per assegurar que el nom finalment escollit tingui una majoria bastant representativa, 
s’ha pensat seguir un sistema de votacions en dues rondes. La primera ronda eliminatòria 
es farà durant la tercera setmana de gener (del 18 al 22). Les candidatures finalistes defensaran 
la seva elecció el dia de la festa d’inauguració per després, el mateix dia,  fer les votacions 
definitives corresponents a la segona volta.  

I vosaltres, quin nom proposeu ?


