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En aquest comunicat número 10, un 
seguit d’aspectes que, des de l’AMPA, 
podem demanar a l’equip directiu 
del centre. Sempre en un context de 
col•laboració i de treball en equip, que 
és el que aporta autèntics resultats. 

Segur que la llista pot ser molt més 
llarga. Us animem a fer-nos totes 
aquelles propostes que vulgueu, fruit 
de la vostra experiència, perquè les pu-
guem fer arribar a totes les AMPA.

Demanem als equips directius que...

Fomentin una comunicació fluïda amb 
l’AMPA:

Estiguin disposats a reunir-se amb 
l’AMPA quan ho demanem.

Participin en algunes reunions or-
dinàries de l’AMPA (i a l’Assemblea 
general).

Ofereixin màxima col•laboració i espe-
rit de treball en equip en, per exemple:

Decisió sobre oferta extraescolars.

Socialització de llibres. 
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Contractació de monitors. 

Aportació de material pedagògic.

Festes i esdeveniments.

Estiguin oberts a les aportacions de les 
famílies, en diversos sentits:

En activitats lectives del centre. 

Escoltant les nostres propostes l’AMPA 
(fins i tot en temes delicats, com una 
mala praxis docent o el tancament de 
la cantina, per exemple).

Preguntant-nos l’opinió (per exemple, 
amb enquestes).
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Permetin la participació de l’AMPA en:

Les jornades de portes obertes.

Les reunions d’inici de curs.

Les comissions obligatòries del Consell 
Escolar (la Comissió Econòmica, per 
exemple).

Siguin transparents i clars a l’hora 
d’informar l’AMPA (i les famílies en 
general) sobre qualsevol aspecte. Per 
exemple:

La realitat del centre, incloent aspectes 
delicats (per exemple, casos d’asset-
jament i qualsevol dificultat interna 
significativa).

El perquè de les quotes de material i 
de les sortides.

Com les famílies es poden adreçar a 
l’Inspector del centre i a Serveis Territo-
rials del departament d’Educació per si 
volguessin presentar alguna queixa

Potenciïn el màxim les tutories amb 
l’alumnat (les activitats que fan amb 
l’alumnat, les entrevistes individuals
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amb ells i les entrevistes amb nosal-
tres). Per a les famílies, aquest acom-
panyament és fonamental.

Prioritzin tenir un bon pla d’orientació 
per ajudar i comunicar als alumnes i a 
les famílies sobre les possibilitats que 
té l’alumnat quan surtin del centre

Vetllin tant com puguin per tenir el 
centre agradable, atractiu i en bon 
estat.

Tinguin cura de la web (que és una 
eina fonamental de comunicació amb 
les famílies) en dos sentits:

Procurant que estigui actualitzada i 
sigui entenedora. 

Oferint un espai a l’AMPA. 
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Facilitin el contacte de l’AMPA amb to-
tes les famílies del centre. Per exemple, 
permetent l’enviament de emailings 
sobre comunicacions de l’AMPA.

Incloguin en el pressupost del centre, 
correctament indicades, les donacions 
que pugui fer l’AMPA.

Promocionin la creació de l’AMPA 
quan el centre no en té (per exemple, 
tot organitzant assemblees informa-
tives per aquelles mares/pares que 
volen ser grup promotor per la creació 
de l’AMPA, fent publicitat d’aquestes 
reunions al col•lectiu de famílies del 
centre...).
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