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Ja us hi podeu inscriure!  

3a edició AMPAs en Xarxa 

Tal com us vàrem avançar en el darrer butlletí 
InfoAPAs, hem prosseguit el treball 
d’identificació de les bones pràctiques o 

experiències reeixides de les AMPAs federades 
a la CCAPAC arreu del territori -que en són 
moltes!- amb la intenció de donar relleu al seu 
treball i esperonar les altres AMPAs a dur-les a 
terme. Des de la CCAPAC, aquest projecte 
neix amb la intenció de compartir; és a dir, 
donar el millor de nosaltres i acollir 
obertament allò que ens pot fer millors.  

La primera edició d’AMPAs en xarxa, celebrada 
el curs passat a l’escola Maristes Valldemia de 
Mataró -que versà sobre el Reciclatge i la 
socialització de llibres- fou ponderada 

positivament pels assistents. També la 
segona, a l’escola Vedruna de Manresa i que 
es va celebrar el passat mes de novembre.  

Ja us podeu inscriure a la tercera edició d’aquest projecte en què les AMPAs Mare de Déu del Carme i 
Vedruna (Terrassa), Maristes (Rubí), IPSE (Barcelona) i FEDAC Santa Coloma (Santa Coloma de Gramenet), 
ens parlaran de les seves experiències pel que fa a la Comunicació amb les famílies; noves tecnologies i 
xarxes socials. En concret: 

AMPA Mare de Déu del Carme. Terrassa Newsletter  

AMPA Vedruna Terrassa Robòtica  

AMPA Maristes Rubí Comunicació mitjançant xarxes socials  

AMPA IPSE AMPAs 2.0 

AMPA Fedac Santa Coloma Comunicació i xarxes socials  

La jornada tindrà lloc el diumenge, 21 de febrer (de 9.30 a 14 hores) a l’escola Mare de Déu del Carme 
(c. Independència, 107) de Terrassa.  

Us recordem que la sessió és gratuïta per a les AMPAs federades a la CCAPAC. Per a les AMPAs no federades 
a la CCAPAC: 10 euros/persona 

Trobareu més informació aquí. 
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10 de març 

Assemblea general ordinària anual de la CCAPAC 

La seu de la CCAPAC (c. dels Àngels, 18, 4t, Barcelona) acollirà el proper 10 de març (19h) l’Assemblea 
General Ordinària, que enguany inclourà la conferència Viure amb entusiasme en la família, que pronunciarà 
el professor i conferenciant Víctor Küppers.  

 

Dissabte, 2 d’abril, a Barcelona 

Curs per a nous dirigents d’AMPAs 

El proper 2 d’abril, la seu de la Federació d'AMPAs de les Escoles Cristianes de Lleida (FAMPAEC - 
Avinguda Blondel, 11, 3r) acollirà un nou curs per a dirigents d’AMPAs, l’objectiu del qual és, entre 
d’altres, reflexionar sobre el paper de les AMPAs i donar a conèixer els elements bàsics per a una gestió de 
qualitat, a banda d’intercanviar experiències i reflexionar sobre les activitats i estratègies més habituals de 

les AMPAs. 

Enguany, a més a més, també es volen donar a conèixer els elements bàsics per a una gestió de qualitat: 
instruments per millorar la participació, l’organització de les tasques habituals i la realització de projectes. 

El curs serà conduït pel pedagog, escriptor i conferenciant Juanjo Fernández, que parlarà del 
funcionament de les AMPAs i com millorar-lo, així com dels membres de la Junta Directiva de la CCAPAC, 
que abordaran el tema Actualitat de les AMPAs i serveis de la CCAPAC. 

El curs és gratuït per als membres de les AMPAs associades a la CCAPAC.  

 

Nova edició del catàleg de conferències per a pares i mares 

Tot sovint, mestres, professors i pares ens fem preguntes davant la realitat, com 

ara: Estudiar i fer els deures o ajudar a les tasques de casa?; Acompanyar-los en els 
disgustos o evitar les frustracions?; Activitats extraescolars o passar el temps a 
casa?; Premiar o castigar?; Que tinguin els seus diners o no cal perquè ja els 
paguem el que necessiten?; La bufetada educativa, educa?; Els avis i àvies a 
primera línia de foc? o Quines situacions de ciberassetjament es poden produir?  

La CCAPAC posa de nou a les vostres mans una nova edició del catàleg de 
conferències per tal de donar resposta a aquests temes i a molts d’altres amb 57 
propostes de 15 conferenciants avalats per la seva experiència i professionalitat.  

Hi hem introduït enguany uns elements força rellevants:  

Una classificació de les conferències en quatre grans temes (plana 18)  

 creixement dels fills 

 actituds educadores dels pares i mares 

 pares i escola 

 el món d’avui, l’entorn on creixen els nostres fills 

desenvolupats, alhora, en centres d’interès.    

- En aquesta mateixa línia, s’han afegit a cada conferència unes etiquetes o tags, que són 
paraules descriptives que ajuden a classificar el contingut de la conferència; d’aquesta manera, us 
facilita de trobar la que s’ajusti al tema, assumpte, qüestió... que desitgeu abordar amb els 
vostres pares. Trobareu indexades aquestes etiquetes de la plana 21 a la 24.  

- Els enllaços o hipervincles us facilitaran la consulta del catàleg online.  

Com a novetat, informar-vos que hi trobareu també una sèrie de conferències adreçades als alumnes. 
Recordar-vos també que trobareu publicat el catàleg a la nostra web www.ampas.cat > Accés restringit > 
Servei de conferències.  

Finalment, demanar-vos insistentment que feu una valoració de la conferència que hàgiu rebut (una sola 
valoració per AMPA) a través d’un breu qüestionari online que ens ha de permetre de millorar i introduir 
elements de renovació en aquest servei. També trobareu l’enllaç en el mateix apartat que us indicàvem 
abans.    

 

http://www.ampas.cat/serveisdeconferencies.htm
http://www.ampas.cat/serveisdeconferencies.htm
http://www.ampas.cat/
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Segueix l'actualitat religiosa des de Catalunya 

       Entra a la pàgina web o subscriu-te’n gratuïtament al butlletí: 

http://catalunyareligio.cat/ca www.catalunyareligio.cat   
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