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possibilitats. Ens preocupa que aquelles famílies
amb problemes de connectivitat, menys
competències digitals o bé major dificultats
per acompanyar els fills en els estudis, no rebin
l’atenció necessària. Cal oferir suport i eines
a les famílies i als joves amb més dificultats;
aquesta afirmació, en temps de pandèmia, és
encara més certa.

“Acompanyament a les
famílies: eines pràctiques per
a reduir l’escletxa digital”
Una de les preocupacions fonamentals de
FAPAES en aquests moments és evitar que,
com conseqüència de la pandèmia, augmenti la
bretxa entre l’alumnat amb més i amb menys

Col·laboració
DiBa-FAPAES
Durant el curs 19/20, la nostra Àrea de
Formació ha col·laborat estretament amb
la Gerència d’Educació de la Diputació de
Barcelona en la millora de les activitats
de suport a la tasca educativa de les
famílies. Hem conduït una estudi sobre la
proposta que actualment fa la Gerència als
Ajuntaments de la província de Barcelona,
analitzant quines són les millores
necessàries que s’hi poden
introduir. N’hem extret
conclusions valuoses que,
de ben segur, milloraran la
proposta formativa que
fa la DiBa adreçada a les
famílies.
Per FAPAES, la formació
adreçada a les famílies
és una prioritat. Donar
eines pràctiques a pares
i mares és un repte molt
i molt important. En aquest
estudi, hem aportat idees perquè
la formació que s’ofereix des de la
Diputació de Barcelona sigui cada vegada més
coneguda, de major qualitat i més aprofitada
per les famílies.
Volem agrair, d’una banda, el suport que
hem rebut de l’equip tècnic de la DiBa per
aquest estudi i, de l’altra, la col·laboració de
diverses AMPA de FAPAES que, amb les seves
opinions, han enriquit molt l’estudi.
Us animem a conèixer aquesta oferta formativa a
https://www.diba.cat/es/web/
educacio/cataleg/suport-families/
activitats

Això ens ha portat a col·laborar amb el
Departament d’Educació en el projecte
“ACOMPANYEM LES FAMÍLIES: eines
pràctiques per a reduir l’escletxa
digital”. Hem creat aquest projecte amb
l’objectiu d’ajudar, amb una formació pràctica
i útil, totes aquestes famílies que més ho
necessiten. Treballem en equip amb el Servei
Escola i Família del Departament, dissenyant
la formació i, aviat, fent-la arribar als seus
destinataris.

-Programa formació
Comencem un nou curs i, per tant, oferim de
nou el nostre programa de xerrades/
debat i tallers per a famílies. La gran
majoria de les AMPA de FAPAES (si no totes) ja
el coneixeu. Ja sabeu, doncs que:
. És un programa a mida: és a dir, és l’AMPA
qui tria el tema, el dia i l’hora de la
formació.
. La formació és altament pràctica. No
oferim conferències, sinó eines pràctiques
per aplicar en el dia a dia.
. La gestió és senzilla: només ens heu de
trucar (610 07 57 09) i organitzarem la
formació amb agilitat.
. Teniu un munt de temes diferents per
triar.
En aquest principi de curs 20/21 volem afegir
un parell de comentaris:
Q Som en temps de pandèmia. Per tant,
oferim tota la formació també en format
online. És l’AMPA qui tria si prefereix fer
la formació presencial (si les condicions
sanitàries ho permeten) o online.
Q Hem incorporat una formació sobre
neuroeducació altament atractiva, que
permet descobrir com funciona el cervell
dels nostres fills i el nostre, i per tant, què
podem fer per educar millor.
Q La mitjana de satisfacció del programa,
des que el vam iniciar, és d’un 4,89 sobre 5!
Trobareu el programa aquí:
http://fapaes.cat/wp-content/
uploads/2020/09/Programa-xerradestaller-i-jornades-2020-2021.pdf
No dubteu en trucar-nos per ampliar la
informació!

BUTLLETÍFAPAES
núm. 27
Octubre ’20

Serveis i
productes
interessants
per a les AMPA
i centres
educatius

2

-Guia reunions
tutoria
Un recordatori important: tenim elaborada una
“Guia per a les reunions amb tutores
i tutors”, adreçada a les famílies, on hi
trobareu un seguit d’aspectes per tractar en les
entrevistes que feu amb el tutor/a del vostre
fill/a. La Guia respon a la inquietud de moltes
famílies sobre com aprofitar millor el contacte
amb el centre, aportant i demanant informació
útil. Aquest treball en equip, de diàleg, amb el
tutor/a és enormement important pel nostre
fill/a. Permet acompanyar-lo molt millor i
ajudar-lo a superar possible entrebancs.

Tots sabem com n’és d’important la
col·laboració centre/família. La Guia és una eina
pràctica per a portar-la a terme. Hi trobareu
idees pràctiques, que podreu fer servei en
cada entrevista que feu. I no cal que dir que,
en temps de COVID, quan l’acompanyament
tutorial pren (si era possible) encara més força,
la Guia us serà molt útil!
La trobareu aquí:
http://fapaes.cat/wp-content/
uploads/2018/11/GUIA_REUNIONS_
TUTORIA_Fapaes.pdf

-Comunicats i càpsules FP!
Ben aviat tindreu a les vostres mans noves la
continuació de dues publicacions que hem
estat fent aquests darrers anys i que tenen una
excel·lent rebuda per part de els AMPA:
1. D’una banda, els “Comunicats per a les
AMPA”: consells i ajuts breus, presentats
de manera planera, sobre diversos aspectes
important de la gestió diària de les AMPA.
Aquest curs n’hem elaborat sobre:
u Organització telemàtica de reunions amb
les famílies.
u Directrius per a la seguretat en les
activitats extraescolars.
u Preguntes que cal fer als equips directius
dels centres en la nova situació que estem
vivint.
u ... entre d’altres!
Els comunicats dels cursos anteriors els
trobareu a http://fapaes.cat/guiaprocediments-ampa/

2. D’altra banda, les càpsules “Apropemnos a la l’FP”, on expliquem, mitjançant
entrevistes, dades i diverses informacions, que
la Formació Professional és una excel·lent opció
d’estudis, diferent però no pitjor que d’altres.
Les càpsules, que elaborem amb la col·laboració
de diverses AMPA de FAPAES, són senzilles
de llegir i pràctiques. Amb elles contribuïm al
prestigi de la Formació Professional, un altre
dels objectius de FAPAES.
Trobareu les càpsules de cursos anteriors a
http://fapaes.cat/programes-iprojectes/

