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REUNIONS TELEMÀTIQUES 
A L’AMPA/AFA

La situació de pandèmia no ha de fer que els pares i les mares de 
l’AMPA deixem de reunir-nos, de dialogar i de prendre decisions 
per millorar el nostre centre. 

Podem ser exactament igual d’àgils i eficaços (potser més i tot) 
reunint-nos  telemàticament.

Podem fer servir plataformes com Jitsi, Webex, Zoom, Skype, 
Meets, Teams, entre d’altres

Només necesitem agafar l’hàbit, com molts i moltes hem fet en 
el nostre entorn laboral. Triem la plataforma que considerem més 
adient, fem una planificació de  connexions per cada trimestre i...
endavant!

La reunió telemàtica ens permet estalviar temps i di-
ners, d’entrada.

Però és que, a més, fa més possible conciliar la vida fa-
miliar i el temps dedicat a l’AMPA!

I pot afavorir que hi participi l’equip directiu del centre i/o 
altres docents, la qual cosa és molt positiva.

Que no ens estranyi gens si l’assistència de pares i mares 
és força més alta!

Animeu pares i mares a connectar-se a la reunió amb càmera. 
Sempre que sigui possible, una connexió que permet veure els 
altres és molt més agradable.

D’altra banda, aquell pare/mare que no tingui càmera segura-
ment no intervindrà. Tenir càmera convida a la participació 
activa.

Cal, naturalment, respectar la decisió d’aquells/es que prefereixin 
no fer-ho.
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Recordeu que totes les plataformes tenen múltiples eines per a 
gestionar una reunió de la mateixa manera que si fos presencial:

-Compartit documents.
-Xat.
-Pissarres.
-Enquestes.
-Sales de treball per grups.

Fer excessivament llarga l’estona d’escolta és desmotivant, es una 
reunió online. 

Val la pena fer una petita formació inicial per 
extraure el màxim de suc de la plataforma triada.

Com en totes les reunions (encara més en aquelles que 
són telemàtiques), és del tot aconsellable enviar 
documentació amb antelació. 
Permet que pares i mares arribin preparats a la reunió i 
tot plegat sigui molt més àgil.

També es poden rebre preguntes amb antelació, de 
manera que, durant la reunió, es puguin anar responent 
i es guanyi temps.

Si els pares i mares assistents hi donen la seva aprovació, podeu 
gravar la reunió, per tal de fer-la arribar a totes aquelles famílies 
que no hi hagin pogut assistir. 

És una molt bona manera d’arribar a tothom i, per tant, d’atraure 
mes famílies a la tasca de l’AMPA.
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