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-AMPA: la importància de
la comunicació.
A FAPAES rebem sovint una consulta per part de 
les AMPA: com podem fer-ho per aconseguir 
una major participació dels pares i les 
mares del centre en les activitats de 
l’associació?

És la pregunta del milió de dòlars i no té una 
resposta senzilla. No hi ha receptes màgiques. 

No obstant, és bo fixar-se en allò que fan les 
AMPA que han aconseguit majors índex de 
participació. I quan ho fem, veiem que hi ha una 
bona pràctica de la qual podem aprendre: la 
importància de la comunicació.

Les famílies (les persones, en general) participem 
més en les coses si estem constantment 
informades. Aquesta és una norma general 
que val per tots els temes i per tothom. No 
participarem en quelcom que ens quedi lluny, del 
qual no en tinguem informació, que considerem 
que no ens afecta. 

Per tant, cal un esforç comunicatiu per part 
de l’AMPA: cal que a  l’Associació dissenyeu 
circuits per informar constantment les 
famílies d’allò que feu, dels acords que 
preneu i, també, d’allò que es debat i 
s’acorda al consell escolar. Avui dia hi ha 
moltes maneres (senzilles i econòmiques) 
de poder fer aquesta comunicació.

És important fer servir els diversos canals de 
comunicació de què disposem (web, email, 
circular, revista...) i fer una comunicació clara, 

senzilla d’entendre i que projecti esperit d’equip. 
Les famílies han de viure un sentiment d’equip 
amb l’AMPA i el centre educatiu.

(Posem-ho entre parèntesi, però no deixem de dir-
ho: també cal que l’equip directiu del centre sigui 
altament comunicatiu. Ha de dedicar una part 
important del seu temps a informar les famílies 
sobre l’escola (projecte educatiu, enfocament 
metodològic, funcionament, reptes, resultats...)). 

La comunicació, a banda d’informar, ha 
d’implicar. A l’AMPA hem de buscar maneres, 
durant tot el curs, perquè el conjunt de famílies 
puguin fer aportacions i sentin que són escoltades. 
Algunes no ho faran, però d’altres sí, i si les 
aportacions són tingudes en compte i valorades, 
la participació d’aquestes famílies està més 
garantida.

En aquest sentit, ens ajudarà: 

Definir projectes clars i engrescadors, amb 
funcions concretes, i implicar-hi pares i mares 
perquè les facin.

Reunir-nos amb freqüència, amb un ordre del dia 
clar i amb bona difusió de les nostres reunions 
a totes les famílies associades. En aquestes 
trobades, hi ha d’haver un bon treball en equip, 
adreçat a aconseguir objectius.

Des de FAPAES oferim formació per millorar 
aquests aspectes. Poseu-vos en contacte amb la 
federació, si en voleu informació.
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-Famílies i
èxit educatiu
Durant aquest any 2012, a FAPAES hem 
desenvolupat una nova eina per ajudar les 
famílies en la seva tasca educativa. Amb el suport 
de la Direcció General per a la Immigració del 
Departament de Benestar Social i Família, hem 
editat la guia “Famílies i èxit educatiu”.

És una guia adreçada inicialment a famílies 
nouvingudes, però té una perfecta aplicació a tota 
la resta de famílies catalanes. El seu objectiu 
fonamental és donar-los eines per col.
laborar en l’èxit educatiu dels seus fills i 
filles.

Sabem ben bé, avui dia, la importància que té el 
paper de la família, en l’estudi i l’aprenentatge 
d’infants i joves. D’una bona implicació de 
la família se’n deriva, sovint, bons resultats 
acadèmics. Cal per tant, fer un pas i convertir 
aquesta convicció en consells concrets, senzills i 
útils per  a pares i mares. Això és el que proposa 
aquesta guia.

El caràcter pràctic de la guia va més enllà, encara. 
No només dóna idees concretes, sinó que ofereix 
a pares i mares la possibilitat d’auto avaluar-nos, 
de posar-nos nota. Ho fem bé? Podem millorar? 
Preguntem-nos-ho!

És molt important que la guia arribi a les famílies 
nouvingudes del vostre centre. Us demanem el 
vostre ajut per fer-los-la arribar i, si és possible, 
per treballar-la conjuntament. En l’escrit de 
presentació de la guia us donem idees per fer-ho.

-Els delegats
de FAPAES
A FAPAES volem ser sempre a prop de les nostres 
AMPA. Donar-vos suport en les vostres demandes, 
resoldre els vostres dubtes, acostar-vos informació 
valuosa, aconsellar-vos formació interessant... tot 
això és el que dóna sentit a la federació.

Per això treballem amb una xarxa de delegats 
territorials, que són a la vostra disposició per 
tota aquesta tasca. Periòdicament es posen 
en contacte amb vosaltres, però, a banda 
d’això, esperen la vostra consulta per poder-
vos ajudar. Recordeu-ho, doncs: davant de 
qualsevol necessitat, poseu-vos en contacte amb 
la federació i, telefònicament, per email o bé 
presencialment, provarem de resoldre-la.

Recordem-ho: de famílies implicades en 
surten, habitualment, fills també implicats. 
I tots sabem la importància que té, avui, 
l’estudi, l’aprenentatge i la promoció 
acadèmica.

Farem arribar la guia a la vostra AMPA. Som a la 
vostra disposició per qualsevol consulta.


