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formen part de la federació. Ser útils a les famílies,
col.laborar per una millor educació, és una de les
nostres raons de ser.
En aquesta nova temporada, nous experts, noves
famílies, nous reportatges i... nous temes! Seran
aquests:

-Torna el
“Famílies i escola”
La 9a temporada del programa ja és aquí. A finals
de gener, comencen les emissions de 13 nous
capítols del programa de TV i ràdio que FAPAES
lidera des de 2009.
Hem aconseguit ser un programa àmpliament
difós (més de 20 canals de TV), i profundament
valorat pel espectadors. Hem demostrat que, als
mitjans de comunicació, s’hi pot parlar d’educació
de manera amena i atractiva, i que podem donar
resposta a inquietuds i interessos de bona part de
les famílies catalanes,
Per FAPAES, “Famílies i escola” és una aposta per
arribar a totes les famílies de Catalunya i fer-ho
amb anàlisis i propostes senzilles i útils. És un
reflex del que fem cada dia amb les AMPA que

1.La importància del joc en el
desenvolupament.
2. Joves i alcohol.
3.Innovació als entres educatius.
4.Educació de l’autonomia i la
responsabilitat.
5.Autisme.
6.El valor educatiu de l’associacionisme.
7.Famílies vulnerables.
8.Acompanyament dels fills durant
l’escolaritat.
9.Educació sexual.
10.Paper educatiu dels avis.
11.Homofòbia i identitat de gènere.
12.Obesitat infantil.
13.Educació inclusiva.
Recordeu que a la pàgina web del programa
(http://www.xiptv.cat/families-i-escola), al bloc
del programa (http://blogstv.laxarxa.com/
familiesiescola) i a la web de FAPAES hi trobareu
tota la informació!
I; si voleu, també trobareu tots els capítols a
www.fapaes.cat.

-Les AMPA,
informades i formades
Amb aquest títol hem posat en marxa,
durant 2017, un projecte sobre
informació a les AMPA, que ha rebut
l’ajut de l’Ajuntament de Barcelona. Hem
elaborat 10 comunicats pràctics sobre 10
temes que, segons ens heu explicat, us
interessen.

Els comunicats són breus i aporten
informació actualitzada. Podeu trobar-los
a la web de FAPAES o demanar-nos-els.
Hem tractat els següents temes:

Obligacions
documentals
de les AMPA

Obligacions
fiscals de les
AMPA

Funcionament
òrgans de
govern

Comunicació
amb el
centre

Contractació
de personal

Renovació
de Juntes

Comptabilitat
de les AMPA

Protecció de
dades

Assegurances
de les AMPA

Relació
econòmica
amb el
centre

Per FAPAES és important que les AMPA tingueu sempre al vostre abast informació
d’interès quotidià. La valuosa tasca de mares i pares al capdavant de les AMPA ha de
rebre tot el suport possible.
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Serveis i
productes
interessants
per a les AMPA
i centres
educatius
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-Com crear i millorar
dinàmiques col·laboratives
amb l’ajut de l’iPad en entorns
d’aprenentatge.
A les aules és imprescindible ensenyar el treball en
grup. Introduir dinàmiques on es doni als
alumnes l’oportunitat d’expressar les seves idees i
facilitar l’enriquiment de l’aprenentatge té les
seves bases en l’intercanvi de sabers.
Per aquest motiu l’iPad pot tenir un paper tan
fonamental en l’educació.
Ara, en termes educatius actuals, els alumnes no
només han de buscar, entendre i aprendre
informació; han de poder compartir-la, gestionar-la i
desenvolupar-la conjuntament per arribar a
objectius comuns amb els seus companys de classe (i
futurs companys de feina).

Junt amb aquestes eines també destaquen les
solucions audiovisuals iMovie i GarageBand
amb la que els alumnes poden aprendre a
desenvolupar el seu esperit creatiu tant en vídeo
com amb música.

L’autoavaluació i coavaluació
Són dinàmiques molt enriquidores que es poden
incentivar (i molt) amb l’ajut dels nostres
dispositius. Enviar qüestionaris als nostres alumnes
i recollir a l’instant les seves aportacions pot tenir
infinites utilitats. Kahoot! o Socrative són dues
plataformes que fan precisament això. La primera
té un component de “gamificació” molt divertit i
la segona és més complexa i completa.

Convertir els alumnes en protagonistes de la seva
pròpia educació, desenvolupar les seves
competències i habilitats, i reforçar les seves relacions
interpersonals és la millor forma d’obtenir
un aprenentatge significatiu.

Comunicar
Generar espais de Debat és el fruit del bon treball
en equip i afavoreix una encertada
comunicació dels diferents membres. Amb l’iPad
no només podeu enregistrar-ho amb text si no
que podeu fer un enregistrament d’àudio.
També hi ha la possibilitat que el debat continuï
fora l’aula amb eines especialitzades com
TodaysMeet.

Crear Contingut
No només és bo aprendre a dominar certs tipus
de programes d’edició de text o presentacions
sinó conèixer les bases dels fluxos de treball
per adaptarse més fàcilment a possibles canvis
d’entorn en el futur de l’alumnat.
Ara mateix, els tres gegants de la tecnologia
(Apple, Google i Microsoft) ofereixen els seus
programaris a l’iPad.

Tinguem en compte que qualsevol tipus d’eina al
final ha de ser una manera més de facilitar la
interacció amb els altres i convertir el treball en
equip en una experiència sense friccions. Moltes
vegades plantegem a les aules l’iPad com a llibre
interactiu o font d’informació gràcies a internet.
Sí l’internet ha crescut tant com ho ha fet i ara
és clau en el nostre dia a dia no només és per
la informació que ens proporciona si no per les
possibilitats de comunicació que ens ha aportat.
Que aquesta forma de comunicació es converteixi
en un recurs col.laboratiu i útil depèn de la nostra
voluntat a l’hora d’ensenyar als nostres fills que
els iPad, de la mateixa manera que qualsevol eina
digital, no només són un pou d’informació sinó
que són una finestra al món.

