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-AMPA i 
famílies
nouvingudes
L’atenció i integració de famílies 
nouvingudes segueix essent una situació que 
demana tota la nostra atenció. Ja sabeu que 
des de FAPAES hi treballem des de fa una colla 
d’anys. Hem editat llibrets per a les nostres AMPA 
(dels quals podeu demanar-ne més exemplars, si 
voleu), hem fet formació i hem fet assessorament 
individual (que també podeu sol.licitar si ho 
desitgeu).

Com que l’objectiu d’aquest butlletí és, per 
damunt de cap altra, la utilitat, volem acostar-
vos algunes iniciatives que diferents AMPA de 
Catalunya estan portant a terme, per aconseguir 
aquesta integració, amb la intenció que, si les 
considereu interessants, les pugueu adaptar al 
vostre centre:

ctivitats festives, culturals i 
formatives: des de l’AMPA es 
poden promoure activitats 
adreçades a l’alumnat i a les 
famílies (festa final de 
curs, gimcanes, sopars 
temàtics, setmana cultural, 
intercanvi de cultures, 
tallers extraescolars, 

informàtica per a famílies...). Mitjançant aquestes 
activitats, que demanen voluntaris,  podem 
prendre contacte amb moltes famílies i promoure 
que participin activament en l’AMPA. 

rups de conversa de 
català: espais de formació 
oral a nivell inicial. La 
família nouvinguda rep 
una primera ajuda per 
a poder relacionar-se 
amb el seu entorn a 
partir de conversa sobre 
situacions quotidianes. Una 

experiència similar són les parelles lingüístiques. 
Diverses administracions locals donen ajut per 
aquestes iniciatives.

amílies enllaç: famílies de 
l’escola que acompanyen 
durant el curs les famílies 

nouvingudes. Les ajuden a 
resoldre dubtes i problemes de 
tot tipus, relacionats amb la seva 

vida quotidiana, i poden ser un punt de 
referència en el municipi.

ons socials: si l’AMPA disposa 
de recursos econòmics, es 
poden crear fons socials 

per ajudar a finançar part 
d’algunes despeses com sortides 
obligatòries curricular, material 

didàctic, etc. Cal anar amb molt de 
compte si es vol emprendre aquesta 
iniciativa per establir uns barem clars, 

coherents i equitatius.

reballadors/es socials: 
algunes AMPA han decidit 
professionalitzar l’atenció a 

les famílies i han contractat una 
persona formada en Treball Social. 
Funcions: fer l’acollida a la família, 
seguiment social en les situacions 
que ho requereixi, assessorament i 
orientació en recursos i serveis, etc.
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-Una altra manera
de fer formació

-Models de documents
per a AMPA

Sou ja moltes les AMPA que participeu al 
programa de formació de la federació. I és 
un plaer comprovar que en quedeu satisfetes 
de l’organització i del nivell del nostre equip 
d’experts.

Com sabeu, la llista de temes per triar és llarga (la 
trobareu a la web i, a més, us la podem enviar via 
correu electrònic) i, a més, es pot completar amb 
tots aquells altres temes que proposeu: l’objectiu 
és poder fer una formació a mida per a les nostres 
AMPA. 

Hem ofert la formació, fins ara, sota formats 
diferents: xerrada-debat, taller i jornada. Ara, 
però, n’afegim un altre, original i atractiu, que 
algunes AMPA ja ens heu sol.licitat: “el debat - 
TV”. 

Convocatòria i acta de reunió, graella d’activitats, 
butlleta d’inscripcions, fitxa de monitor, sol.licitud 
d’aprovació de pressupost, certificació de constitució 
de la nova Junta, sol.licitud d’ingrés com a soci, 
valoració d’activitats del curs escolar, memòria 
d’activitats...

Les AMPA ens movem amb multitud de documents 
de tot tipus: comptables, de gestió administrativa i 
molts d’altres.

Voleu tenir-ne models que us facin més senzilla la 
feina? A FAPAES us n’oferim!

Es tracta d’aprofitar que, com sabeu, FAPAES 
emet, des de fa 4 temporades, un programa 
a la televisió, titulat “Famílies i escola”: atès 
que tots els capítols emesos (39 fins ara) estan 
penjats a la web del programa (www.xtvl.tv/
familiesiescola), proposem la visió d’un dels 
capítols i el debat posterior sobre les conclusions 
que s’hi proposen. 

És, sens dubte, un format innovador, que aprofita 
allò d’atractiu que té la televisió per posar-ho al 
servei d’un debat ric, distret i útil.

Sigui amb aquest format o amb qualsevol altra, 
som a la vostra disposició!


