Comunicat per les AMPA 05

JORNADES DE FORMACIÓ

01
No hi ha dubte: les
AMPA juguem un paper
fonamental a l’hora
de donar resposta a
una de les principals
preocupacions de les
famílies: tenir eines
pràctiques per educar
en el dia a dia. Ser pare/
mare no és senzill, i molt
sovint busquem suport,
consell, ajut d’experts
i d’altres famílies. La
formació que les AMPA
oferim té, per tant, un
valor altíssim (*1).

05
Per tal d’atraure un bon
nombre de famílies a la
formació, és interessant:
a. Recollir els seus
interessos prèviament.
b. Fer una difusió
àmplia i atractiva, per
diversos canals.
c. Demanar el suport
del centre, que també
pot participar en la
difusió.

02
Les jornades de formació
són un extraordinari
espai, on pares i mares
podem escoltar, opinar,
resoldre dubtes,
compartir i aprendre
coses pràctiques. Amb
un valor afegit: ens
adonem que no estem
sols en aquella dificultat
que tenim. I això ajuda
a educar amb major
tranquil·litat i encert.

06
És important,
també, avaluar la
jornada (mitjançant
un qüestionari, per
exemple), per tal
d’establir millores en la
següent.

03
Tenim diversos models
per organitzar formació.
Els més habituals són les
xerrades (habitualment
obertes a la participació
de les famílies), els grups
de debat i els tallers
(que duren diverses
sessions). Sens dubte, el
més important és que
siguin altament pràctics:
anàlisi de situacions
quotidianes, casos
reals, eines concretes i
aplicables...

07
Organitzar jornades de
formació sobre temes
interessants ajuda,
sovint, a acostar noves
famílies a l’escola i, per
tant, a engrescar-les per
l’activitat que fa l’AMPA.

04
Un altre aspecte
essencial és el perfil
de l’expert/a: els seus
coneixements del tema
han de ser elevats,
evidentment, però
també ha de ser un
molt bon dinamitzador/
comunicador. Això
ajuda molt a l’èxit de la
formació.

08
Moltes AMPA organitzen
les jornades amb la
participació, també,
d’alumnes i fins i tot de
docents. No hi ha dubte
del valor que això té, a
l’hora de fomentar el
treball en equip amb el
centre.

(*1) Recordeu que des de FAPAES us oferim un Pla de formació extens, amb molts temes per treballar i amb un fantàstic equip d’experts i expertes:
http://fapaes.cat/wp-content/uploads/2019/11/Programa-xerrades-tallers-i-jornades-2019-2020.pdf
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