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-Alguns recordatoris
importants
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Ja som el fase de gravació dels nous capítols
de “Famílies i escola”, el programa de
TV/ràdio que FAPAES emet per diverses
televisions locals de Catalunya, amb el suport
de la Diputació de Barcelona. Podreu veure
els nous capítols a partir de gener de 2016.
Recordeu que a la web de FAPAES hi trobareu
l’apartat “Serveis i productes interessants per
a AMPA i centres educatius”, on s’hi anuncien
empreses amb propostes interessants i
descomptes per a AMPA de FAPAES.
En aquest darrer trimestre de l’any, posem
en marxa accions de formació a diverses
AMPA sobre el tema: “El rols dels pares i les
mares en la millora del rendiment acadèmic
dels fills”. D’aquesta manera seguim donant
resposta a una de les peticions més habituals
de les famílies, que recull la nostra Àrea de
Formació.
Recordeu que teniu a la vostra disposició el
Programa de formació de FAPAES. Xerrades
i tallers participatius sobre temes diversos,
conduïdes per experts que proposen eines
pràctiques a les famílies. Podeu llegir-ne el
catàleg a la web de FAPAES o demanarnos que us l’enviem.

Seguim publicant a la web la col.lecció de
càpsules sobre la Formació professional. Hi
trobareu mil i un motius perquè els joves
facin aquests estudis, explicats de manera
entenedora.
A la pàgina web de la federació trobareu
informació sobre diverses beques i ajuts
que poden ser interessants per a vosaltres.
Consulteu-les!

A FAPAES tenim una xarxa de delegats,
que tenen com a missió fonamental
assessorar les AMPA. No ho oblideu. Si
necessiteu algun ajut o alguna informació,
feu-nos-ho saber.

- Aproveu
la relació
d’extraescolars
al Consell escolar
del centre.
- Les famílies us autoritzin les
dades personals.
- Les famílies autoritzin l’ús de les
imatges dels alumnes per part de l’AMPA.
- L’assemblea per tancar els comptes de l’any
anterior.
- Notifiqueu a Justícia el possible canvi de junta.
- El centre signi el document de donació quan fem aportacions
de l’AMPA al centre.
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-Servei par a adolescents
i famílies
Se’ns presenta una etapa de grans canvis. El petit
infant que fins fa ben poc ens acompanyava a tot
arreu, que ens cridava cada cop que tenia por i
ens esperava amb un gran somriure a la porta de
l’escola... s’està fent gran... i ara busca els seus
espais, ja no ens explica tot el que li passa pel cap,
a vegades el veiem perdut, busca la seva identitat,
el seu camí...
Entenem que l’adolescència dels fills i filles
representa també una etapa de canvis per als
pares i mares; sovint, comportaments que estan
dins de l’absoluta normalitat, generen dubtes i
preocupació entre les famílies. És doncs, un bon
moment per adquirir noves eines i readaptar
el nostre paper com a mares i pares per tal de
viure de forma positiva aquesta nova etapa. El
nou Centre per a Famílies amb fills i filles
adolescents és un servei de l’Ajuntament de
Barcelona i neix amb el desig de ser un espai on
compartir aquest procés.
Hi trobarem formacions grupals sobre
comunicació, límits, sexualitat, xarxes socials,
gestió de conflictes i propostes d’activitats
per tal que connectis amb tu mateix –teatre,
artteràpia, mindfullness, biodansa, etc.-, ja que
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cuidar-nos emocionalment també ens facilita
l’acompanyament als nostres fills i filles. A
més, oferim la possibilitat de rebre atenció
individualitzada per part d’un professional si et
sents desbordat o preocupada.
Al mateix temps, volem facilitar un espai de gestió
emocional i creixement personal per als vostres
fills i filles adolescents. A diferents equipaments
juvenils de Barcelona estan en funcionament
els punts Aquí t’escoltem, on s’ofereixen
activitats grupals i atenció individual per
a adolescents de 12 a 20 anys. Podeu
consultar la programació d’activitats
a facebook.com/aquí.tescoltem

Si vols rebre més informació, truca al 932 563 560
o envia’ns un correu electrònic a saif@bcn.cat
El Centre per a Famílies està ubicat al c/ Sant
Antoni Maria Claret, 64-78. Barcelona

-Peticions econòmiques
a les AMPA
És habitual que les Associacions de mares i pares
d’alumnes rebem peticions d’ajut econòmic per
part dels equips directius.

la petició concreta a l’Administració. Petició que
podem recolzar amb accions cíviques que tinguin el
suport d’una majoria.

De vegades per col.laborar en la celebració d’una
festa, en el pagament de sortides o excursions, en
la compra d’ordinadors i /o pissarres digitals, en la
substitució de cortines de les aules, en una petita
reforma, en la compra de la caldera nova, en el
pagament rebuts de consums, per mantenir la
biblioteca oberta o per demanar una contractació
de personal... Les demandes que reben les AMPA
poden ser molt diverses i en ocasions, reiterades.
Volem compartir amb vosaltres dues opinions
clares:

D’altra banda, pensem en el següent: si aquesta
dinàmica es manté en el temps, hi ha un risc
molt clar que els centres que tinguin alumnat de
famílies amb recursos econòmics tinguin uns nivells
d’activitat i de qualitat superiors, en un conjunt
d’aspectes, als d’alumnat de famílies amb menys
recursos.

1.A FAPAES pensem que l’AMPA no ha de
substituir l’Administració.
2.Eviteu contractacions de personal per
fer tasques pròpies del funcionament del
centre (biblioteca i d’altres)
Els centres educatius reben recursos pel seu
funcionament. Si els recursos són insuficients,
cal que els equips directius (i, si fos necessari,
el conjunt de la comunitat educativa) formulin

L’Administració, creiem, ha de garantir l’equitat,
l’equilibri i la igualtat d’oportunitats i, si cal,
ha d’intervenir per compensar situacions i per
mantenir les condicions d’igualtat per desenvolupar
estudis als centres, amb independència dels nivells
socioeconòmics de les famílies.
Si malgrat això, hi ha AMPA que opten per col.
laborar en allò que no tocaria, cal tenir en compte
que tota aportació econòmica ha de ser
aprovada formalment en el consell escolar i
ha de quedar reflectida en el pressupost del
centre, que aprovarà en cada ocasió, l’increment
de la partida corresponent.
Josep López

