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-4a temporada del
”FAMÍLIES I ESCOLA”
Comencem les emissions de la 4a temporada del 
programa de TV de FAPAES “Famílies i escola”!
Ens plau molt haver arribat a aquesta 4a 
temporada (si comptem les 3 temporades inicials 
que es van emetre sota format i nom diferents, 
ja fa 7 anys que ajudem les famílies mitjançant la 
televisió!). Això vol dir que tenim una molt bona 
rebuda de l’espectador i el suport de la Diputació 
de Barcelona per aquest projecte tan potent i 
engrescador.

La majoria de vosaltres ja coneixeu el programa. 
Molts ens n’heu donat l’opinió i ens heu animat 
a seguir-lo fent. Sabeu, doncs, que l’objectiu és 
formar les famílies en aspectes quotidians de la 
nostra tasca educativa. Amb l’ajut d’uns pares 
i d’un expert/a convidats, treballem diversos 
aspectes que ens afecten cada dia, veiem què fan 
les famílies i arribem a conclusions útils.

El programa és amè, de llenguatge senzill i proper 
a l’espectador. No es tracta de fer discursos 
sinó d’ajudar. I això només ho podem fer amb 
propostes concretes i accessibles a tothom.

Ens fa il.lusió presentar-vos algunes novetats 
d’aquesta temporada:

El programa tindrà el seu propi bloc (www.xtvl.tv/
familiesiescola), que podeu consultar per:

• Hem tornat a millorar el format del programa,

acostant-nos cada vegada més a la realitat 

quotidiana de les famílies. Segur que us hi 

sentireu identificats!

• Hem elaborat una guia d’orientacions que

servirà perquè el programa es pugui fer 

servir com a eina didàctica per a formació de 

famílies. Hem tingut moltes propostes per 

fer-ho!

• Hem posat en marxa una newsletter, amb la

informació sobre cada capítol, que us farem 

arribar puntualment.

• Veure els capítols online, una vegada emesos

per TV. 

• Consultar els canals de TV i horaris d
’emissió

.

• Llegir i tr
eballar les conclusions que

s’extreguin de cada programa.

• Participar en el fòrum.

Voleu que parlem sobre educar mitjançant 
l’esport, com fomentar la lectura dels nostres 
fills, com afrontar l’etapa adolescent o l’educació 
sexual, com triar les activitats extraescolars o com 
enfocar l’aprenentatge de l’anglès, entre altres 
coses? Us esperem al “Famílies i escola”!

Comencem la 
setmana del 

24 de setembre! 
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-Carmanyoles als
menjadors escolars
Fruit del debat que, en els darrers mesos, s’ha 
produït en la comunitat educativa sobre l’ús de 
les carmanyoles als centres educatius per 
part d’aquelles famílies que així ho sol.
licitin, des de FAPAES fem pública la nostra 
opinió:

• A FAPAES reconeixem la importància i defensem 
l’existència dels menjadors escolars. Creiem que 
són una eina que permet reduir l’exclusió social. 
Recordem que hi ha moltes famílies amb greus 
problemes econòmics, per als fills de les quals, 
l’àpat que fan al menjador de l’escola potser és 
l’únic complet que fan en tot el dia.

• Per això mateix demanem una política potent 
de beques de menjador. Pensem que aquest 
no ha de ser un aspecte que pateixi retallades; 
és massa important per a molts i molts infants i 
joves.

• No girem l’esquena, però, a la gran quantitat de 
sol.licituds d’ús de carmanyoles que, en aquesta 
darrers temps, han fet milers de famílies. La gran 
majoria d’elles ho han fet per motius econòmics, 
naturalment, i algunes han trobat dificultats per 
part dels equips directius. Existeix en aquests 
moments una realitat que fins fa ben poc no 
estava regulada, i per això hem volgut establir 
un acord amb la resta de federacions d’AMPA, 
que es va aconseguir en la “Taula de Federacions 
de pares i mares de Catalunya”, convocada per 
la Directora General d’atenció a les famílies i a la 
comunitat educativa.

• Pensem que és una obligació donar resposta 
a aquestes famílies, que no poden fer front a 
la despesa que suposa el menjador escolar. La 
situació econòmica actual obliga a repensar 
moltes coses i, sobretot, a adaptar-se a aquells 
ciutadans amb majors dificultats.

• L’acord, que s’aplicarà al curs 2012/13, 
determina que serà el propi centre, mitjançant 
el seu Consell Escolar, qui haurà d’acceptar la 
possibilitat de què hi hagi alumnes que portin el 
seu dinar amb carmanyola. Aquest serà un pas 
necessari.

• Caldrà, a més, que el centre disposi d’un sistema 
per a refrigerar i escalfar els aliments que portin 
aquests alumnes.

• Caldrà també que el centre asseguri un espai 
adient per a què aquests alumnes dinin (el 
mateix menjador del centre o algun altre lloc 
igualment adient) i la seva neteja corresponent. 
La gestió dels espais ha de fer possible, pensem 
des de FAPAES, que no existeixi cap comparació 
discriminatòria, a l’hora del dinar, entre alumnes 
amb i sense carmanyola. 

• I caldrà garantir que aquests alumnes reben una 
vigilància suficient durant l’estona de donar, igual 
que la reben aquells alumnes que facin servir el 
menjador escolar. En aquest sentit, serà necessari 
buscar fórmules que facin possible assumir el cost 
de monitoratge o bé aconseguir la col·laboració 
voluntària de pares/mares. Caldrà, per tant, una 
implicació activa de l’AMPA.

Des de FAPAES manifestem la nostra satisfacció 
per aquest acord. La nostra tasca exigeix una 
absoluta sensibilitat social i la necessitat de pensar 
constantment en totes aquelles famílies a qui 
representem.


