Inscripcions :
Formulari :
http://bit.ly/1B92TSM

Per a més informació:
FaPaC - Nacho Pallàs

Jornada de
les AMPA

Tel. 619 81 87 11
lhprojecteclau@fapac.cat

Regidoria d´Educació
Tel. 93 403 68 46
paef.educacio@l-h.cat

Com arribar-hi:

Dissabte 7 de març de
2015
De 9.30h a 13.30h
Metro L1: Bellvitge
Autobusos : LH1 i LH2
Renfe: Bellvitge
FFCC: Gornal

Centre Cultural Bellvitge
Plaça de la Cultura 1
L´Hospitalet

Presentació:
Les associacions de pares i mares són un element de
participació i implicació de les famílies en la tasca
educativa dels centres són clau per l´èxit educatiu.
La FaPaC som la federació d'AMPA més gran de
Catalunya, tant a primària com a secundària. Som
més de 2.100 AMPA repartides en més de 750 municipis i representem més de 400.000 famílies.
La nostra missió és reforçar i defensar una educació
pública de qualitat, catalana, laica, equitativa, integradora, inclusiva, gratuïta, democràtica i coeducativa.
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya en l’article
44.1 diu que els poders públics han de promoure i
impulsar la implicació i la participació de la famílies en l’educació dels fills i filles en el marc de la
comunitat educativa.
La Regidoria d’Educació compta, des de fa anys,
amb el programa d´acompanyament educatiu a les
famílies, PAEF, que treballa per potenciar la implicació de les famílies en el procés educatiu dels seus
fills i filles donant suport a les AMPA per consolidar la seva presència com a agents del sistema educatiu en el marc del Projecte Educatiu de Ciutat.

Programa:
9.30h Acollida
10h Presentació a càrrec de la Sra. Núria Marín, Alcaldessa de
la ciutat.
Parlaments:
Sr. Lluis Esteve, Tinent d´alcalde de l´Àrea de Serveis a
les Persones i regidor d´Educació.
Representant FAPAC
10.15h Actuació alumnes EMMCA L´H.
10.30h Experiències d´èxit. Parlem de resultats
- Blog i altres xarxes. Com arribar a les famílies?
AMPA Ins. Bellvige
- Com treballar les emocions en familia des de
l´AMPA?
AMPA Escola Prat de la Manta
- Com hem organitzat les activitats del 10è aniversari
de l´escola
AMPA EB La Casa dels Arbres
11.30h Pausa-esmorzar
12h Tallers pràctics
- El Pas a secundària
- Claus per generar participació dels pares i mares
AFA Escola Paco Candel
- Els pares i mares de les AMPA tenim competències,
DESCOBRIM-LES!!
FAPAC
13h Posada en comú

L’ajuntament de L´Hospitalet i la FAPAC amb les
AMPA de la ciutat, hem organitzat una jornada per
intercanviar experiències, bones pràctiques, establir
relacions i millorar l’acció de cada una. Us animem
a tothom a participar-hi.

- 5 Twitts, 5 idees
13.30h Cloenda

