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-Famílies i
escola
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Ja hem iniciat una nova temporada (la novena!)
del “Famílies i escola”. Gràcies a tots per
l’extraordinària rebuda que té el programa i gràcies
a la Diputació de Barcelona per haver-hi apostat
tan decididament.
Els temes que tractem aquesta temporada
són:

Foment de la lectura en infants i joves
Joves que no obtenen el graduat escolar
La gelosia
Infants amb atenció sanitària

Recordeu:
La web del programa és: blogstv.laxarxa.com/
familiesiescola. Allà hi trobareu tots els canals que
emeten el programa, tots els capítols disponibles
(una vegada emesos) i un xat d’opinió.
“Famílies i escola” també té una versió radiofònica.
Podeu escoltar els podcast de cada capítol a la web
del programa.
Les AMPA esteu convidades a fer servir el programa
com a eina de formació de famílies. Podeu adreçarvos a FAPAES si voleu ampliar-ne la informació.

Moda i consumisme
Infants amb abusos sexuals
Negociació amb els fills
Famílies compromeses
Sexisme
Infants i joves amb alta sensibilitat
Famílies i rendiment acadèmic dels fills
Xarxes socials juvenils
Prevenció de les drogues

-Protecció
de dades

•Una dada és una informació que permet
identificar una persona física (nom, cognoms, DNI,
adreça postal, e-mail, telèfon, núm. c/c imatge,
veu, etc.). Hi ha dades que són especialment
sensibles (ideologies, religió, salut, afiliació sindical,
creences, origen racial o ètnic i vida sexual).
•La informació personal que l’AMPA recull pertany
al titular de les dades i aquest té dret a saber i
controlar que es fa amb les seves dades.
•Hem de recollir només les dades necessàries i
tractar-les per la finalitat que les hem recollit.
•Les dades han de ser actuals i les hem de
conservar.
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•El titular té dret a ser informat sobre què es fa amb
les seves dades i ha de donar-ne consentiment.
•L’AMPA tenim el deure de secret i confidencialitat.

•Les AMPA hem de protegir les dades personals
que tractem. Quan tractem dades personals dels
associats ha de complir tots els requisits que la
normativa estableix.

Poseu-vos en contacte amb FAPAES per ampliar la
informació, conèixer les obligacions i aprendre el
procediment per tractament de dades.
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productes
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i centres
educatius
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-Renovació
de juntes
Una de les tasques d’una AMPA és el relleu de
càrrecs i la implicació de més persones a la feina
diària. Tasca que no podem deixar per a l’últim
dia.
On podem explicar a les famílies què fem
pel centre i demanar-ne la implicació?
*En les activitats que fem (xerrades, tallers,
reutilització de llibres, extraescolars, activitats
lúdiques, col.laboració en viatges i sortides
escolars...). Podem demanar col.laboracions
puntuals d’altres pares/mares per tal que s’hi
implicant progressivament, i vegin l’AMPA
com una entitat oberta i participativa.
*Jornades de portes obertes (amb la implicació
dels equips directius) Es pot fer una explicació
del que fem i oferir la porta oberta de l’AMPA
a les noves famílies que es matriculin al centre.

-Com podem col·laborar,
des de casa, al rendiment
escolar dels nostres fills i
filles?
Durant aquests propers mesos inclourem, en
aquets butlletí, un seguit de propostes per ajudar
els fills a tenir un millor rendiment acadèmic. Des
de casa, podem fer moltes coses per ajudar-los i
aquí en resumirem algunes.

L’ESCOLA I L’ESTUDI HAN D’ENTRAR A
CASA.
Fem que el nostre fill/a percebi la importància de
l’estudi. Que ho visqui com quelcom que, a casa,
es valora i es té en compte. Parlem-ne sovint.
Recordem-los els deures i els controls que tenen.
Convertim l’estudi en part de la vida familiar.

*Reunions d’inici de curs (especialment de 1r
d’ESO). També caldrà la implicació de l’equip
directiu. És un bon moment ja que moltes
mares/pares que arriben a l’Institut potser
participaven abans a l’AMPA de primària.
*Mares/pares delegats de cada curs: en aquells
centres on existeix aquesta figura, es pot
fer servir per fer arribar la informació de
l’AMPA directament a les famílies a traves dels
delegats i que serveixi, també, per fer arribar
propostes de les famílies a la pròpia AMPA.
*Podem oferir a les famílies diferents tipus de
col.laboracions:
Puntuals: per donar un cop de mà en una
activitat en concret.
Formar part d’una comissió: que
demanarà més dedicació.
Ser membre de la Junta Directiva: on
a més de la dedicació també es demanarà
compromís i responsabilitat d’acord amb el
càrrec.

MOLT, MOLT, MOLT D’INTERÈS.
Interessem-nos pel que el nostre fill/a aprèn a
l’institut. Preguntem-li què fa, si li agrada i si
li costa aprendre-ho. Posem-nos, fins on sigui
possible, a fer feina amb ell, demanem-li que ens
expliqui coses i mostrem interès per la seva feina.

L’INSTITUT, EN POSITIU.
Parlem bé de l’institut i dels professors. Evitem
associar l’institut una experiència pesada.
Expliquem-los que hi poden aprendre moltes
coses útils. Anem-hi sovint i participem-hi.
Recordeu que podeu posar-vos en contacte amb
l’Àrea de Formació per demanar xerrades/debat
sobre aquest tema!

