Una manera de participar
en l’educació dels fills i filles

Què és una AMPA?

Quina finalitat
té una AMPA?

Les associacions de mares i pares
d’alumnes (AMPA) són associacions
voluntàries de les famílies d’un
centre educatiu amb l’objectiu
general de promoure la participació
i col·laborar amb les activitats
educatives del centre.

Perquè és bo
participar en l’AMPA?
› Perquè quan les famílies prenen part en les activitats
del centre i de la comunitat educativa, els fills i filles
van més a gust a l’escola i estudien amb més ganes
› Perquè és positiu que tots vetllin per la qualitat
de l’educació dels fills i filles
› Perquè podràs conèixer i compartir amb altres pares
i mares les teves inquietuds i propostes i també
ajudar-vos mútuament
› Perquè podràs conèixer i entendre com funciona
l’escola, el sistema educatiu i la comunitat educativa
› Perquè tota la comunitat educativa podrà conèixer
la diversitat cultural i lingüística de l’escola

De quines maneres
hi pots participar?
› Puntualment, donant suport a alguna activitat
per a la qual es necessitin mares/pares voluntaris
› De forma regular, assistint a les reunions
i assemblees que es convoquen per tal d’informar
les famílies, organitzar activitats, col·laborar
en la gestió de serveis o debatre temes d’interès
en l’educació dels fills i filles
› Fer-te’n soci/a i ser responsable d’alguna
de les activitats de l’AMPA

La dedicació i el temps
els decideixes tu!
A més a més:
› Podràs consultar qualsevol dubte sobre l’escola, les
activitats o serveis de què disposa i el funcionament
del sistema educatiu del nostre país

› Vetllar per la qualitat de l’educació a l’escola
› Facilitar la relació entre les famílies, la direcció
i el professorat de l’escola
› Proposar activitats, fer suggeriments o formular
queixes en relació amb el funcionament de l’escola
› Col·laborar en la gestió de serveis d’interès
de l’alumnat, com ara el menjador escolar, l’acollida
matinal, i l’adquisició i distribució de llibres de text
› Representar les famílies al Consell Escolar
del centre i les institucions educatives
› Orientar les famílies sobre els seus drets i deures
› Fer propostes per a la formació de mares i pares

Quines activitats
pot organitzar
una AMPA?
› Classes de reforç escolar
› Activitats extraescolars (esportives, culturals,
idiomes...)
› Activitats de formació per a les mares i pares
› Organització de festes tradicionals o escolars
(carnestoltes, festa de fi de curs, Sant Jordi...)
› Col·laborar en la gestió del menjador escolar,
l’acollida matinal, l’adquisició i distribució
de llibres de text
› Col·laborar amb l’escola en activitats com ara
excursions, sortides al teatre, colònies...

Com contactar
amb l’AMPA de
la teva escola?
Consulta a la Direcció o Secretaria de la teva escola
i demana quins dies es reuneixen o com hi pots
contactar

Sabem que t’importa
l’educació dels teus fills
per això et proposem
que contactis amb l’AMPA
de l’escola. L’educació és
una tasca de tots

Webs d’interès:
Nova Ciutadania – BCN Immigració
[www.bcn.cat/novaciutadania]
Consorci d’Educació de Barcelona
[www.edubcn.cat/ca]
Educació - Ajuntament de Barcelona
[www.bcn.cat/educacio]
Consell Escolar Municipal de Barcelona (CEMB)
[www.bcn.cat/cem]

Federació d’Associacions de Mares i Pares d‘Alumnes de Catalunya (FAPAC)
[www.fapac.cat] - Adreça electrònica: fapac@fapac.cat
Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes d’Ensenyamentde Secundari
de Catalunya (FAPAES) - [www.fapaes.net] - Adreça electrònica: fapaes@fapaes.net
Federació d’Associacions Cristianes de Pares i Mares d’Alumnes (FACPA)
[www.escolacristiana.org/ccapac] - Adreça electrònica: ccapac@escolacristiana.org
Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Escoles Lliures de Catalunya (FAPEL)
[www.fapel.net] - Adreça electrònica: fapel@fapel.net
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Una manera de participar
en la educación de los hijos

¿Qué es una AMPA?

¿Qué finalidades
tiene una AMPA?

Las asociaciones de madres
y padres de alumnos (AMPA)
son asociaciones voluntarias de
las familias de un centro educativo
con el objetivo general de promover
la participación y colaborar con
las actividades educativas del centro.

¿Por qué es bueno
participar en la AMPA?
› Porque cuando las familias participan en las actividades
del centro y la comunidad educativa, sus hijos van más
a gusto a la escuela y estudian con más interés
› Porque es positivo que todos velen por la calidad
de la educación de sus hijos
› Porque podrás conocer y compartir con otros padres
y madres tus inquietudes y propuestas y también
ayudaros mutuamente
› Porque podrás conocer y entender cómo funciona
la escuela, el sistema educativo y la comunidad
educativa
› Porque toda la comunidad educativa podrá
conocer la diversidad cultural y lingüística
existente en la escuela

› Velar por la calidad de la educación en la escuela
› Facilitar la relación entre les familias, la dirección
y el profesorado de la escuela
› Proponer actividades, hacer sugerencias o formular
quejas en relación al funcionamiento de la escuela
› Colaborar en la gestión de servicios de interés para
el alumnado, tales como el comedor escolar, la acogida
matinal, la adquisición y distribución de libros de texto
› Representar a las familias ante el Consejo Escolar
del centro y las instituciones educativas
› Orientar a las madres y a los padres sobre sus
derechos y deberes
› Hacer propuestas para la formación de madres y
padres

¿Qué actividades
puede organizar
una AMPA?
› Clases de refuerzo escolar
› Actividades extraescolares (deportivas, culturales,
idiomas...)
› Actividades de formación para madres y padres
› Organización de fiestas tradicionales o escolares
(carnaval, fiesta de fin de curso, Sant Jordi...)
› Colaborar en la gestión del comedor escolar,
la acogida matinal, la adquisición y distribución
de libros de texto
› Colaborar con la escuela en actividades
como excursiones, salidas al teatro, colonias ...

¿Cómo puedo
participar?

¿Cómo contactar con
la AMPA de tu escuela?

› Puntualmente, dando apoyo a alguna actividad
en la que se necesiten madres y padres voluntarios
› De forma regular, asistiendo a las reuniones
y asambleas que se convocan para informar
a las familias, organizar actividades, colaborar
en la gestión de servicios o debatir temas
de interés en la educación infantil y juvenil
› Haciéndose socio/a y siendo responsable
de alguna de las actividades de la AMPA

Consulta en la Dirección o Secretaria de la escuela
y pregunta qué días se reúnen o cómo puedes
contactar con ellos

¡La dedicación y el tiempo
los decides tú!
También:

Sabemos que te importa
la educación de tus hijos,
por eso te proponemos
que contactes con la AMPA
de la escuela. La educación
es tarea de todos

› Podrás consultar cualquier duda sobre la escuela,
las actividades o los servicios de que dispone y el
funcionamiento del sistema educativo en nuestro país

Webs de interés:
Nova Ciutadania – BCN Immigració
[www.bcn.cat/novaciutadania]
Consorci d’Educació de Barcelona
[www.edubcn.cat/ca]
Educació - Ajuntament de Barcelona
[www.bcn.cat/educacio]
Consell Escolar Municipal de Barcelona (CEMB)
[www.bcn.cat/cem]
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[www.fapac.cat] - Adreça electrònica: fapac@fapac.cat
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de Catalunya (FAPAES) - [www.fapaes.net] - Adreça electrònica: fapaes@fapaes.net
Federació d’Associacions Cristianes de Pares i Mares d’Alumnes (FACPA)
[www.escolacristiana.org/ccapac] - Adreça electrònica: ccapac@escolacristiana.org
Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Escoles Lliures de Catalunya (FAPEL)
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