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10 de maig a Mataró 

1a Trobada AMPAs en 

onar relleu al 

r el millor de nosaltres i acollir obertament allò 
illors.   

Com ho fa

lació amb les AMPAs per 

ns, l'ajut i el 

 les AMPAs; tant des de la vessant 

 relació aparent per compartir projectes comuns que desenvolupen als 

 i, oferir la possibilitat de presentar aquestes noves propostes participatives a la 

 famílies nouvingudes, els 

nvolupen de forma reeixida una 

tat, 
ecologia, sostenibilitat,...? Coneixeu el programa però no sabeu com gestionar-lo des de la vostra AMPA?  

Xarxa 
Tal com vàrem exposar en la presentació del curs el passat mes d’octubre, 
un dels plans de treball de la CCAPAC ha estat identificar les bones 
pràctiques o experiències reeixides de les AMPAs federades a la CCAPAC 
arreu del territori -que en són moltes!- amb la intenció de d
seu treball i esperonar les altres AMPAs a dur-les a terme.   

Des de la CCAPAC aquest projecte neix amb la intenció de compartir, 
entenent-ho com a dona
que ens pot fer m

rem?:  

 donant visibilitat a aquest bon treball promovent i 
creant espais d’interre
compartir experiències; 

 determinant les dificultats de les AMPAs en 
l'assoliment dels seus objectius i facilitar, mitjançant 
el cooperativisme de les Associacio
suport per trobar solucions; 

 fent un reconeixement a la feina desenvolupada per
quotidiana, com específica de cada projecte participatiu; 

 reunint AMPAs sense cap
seus àmbits respectius; 

 destacant aquells projectes innovadors i la capacitat organitzativa dels seus autors compartint la 
seva experiència
resta d'AMPAs; 

 enfortint la col·laboració entre les AMPAs i creant vincles de participació conjunta. 

Entre aquestes bones pràctiques hem detectat diversos centres d’interès com són el voluntariat en família, la 
socialització de llibres de text, les iniciatives solidàries, l’acompanyament de
programes de promoció de la lectura, les dinamitzacions de les assemblees, etc.  

Iniciem doncs el projecte AMPAS EN XARXA, presentant el treball que dese
bona colla d’AMPAs en relació a la socialització i el reciclatge de llibres.  

Heu pensat alguna vegada en els valors i beneficis associats a aquest projecte: estalvi econòmic, solidari

http://www.triaescolacristiana.cat/�
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Aprofiteu doncs l’experiència d’aquestes AMPAs i veniu a escoltar-les. Reserveu-vos ja la data: diumenge, 
10 de maig, de les 10 a les 13 h., a l’escola Maristes Valldemia, de Mataró (c./ La Riera, 124-182) i en 
el marc d’una trobada familiar i festiva atesa la participació, que tindrà lloc, d’un bon nombre de 
colles geganteres.  

L’assistència és gratuïta per a les AMPAs federades a la CCAPAC però és imprescindible confirmar 
l’assistència a través d’un aplicatiu que trobareu aviat a la pàgina web de la CCAPAC 
www.ampas.cat  

 

Família i Escola 
Llegir a casa és cabdal per transmetre el plaer per la lectura als fills 

En aquest web trobareu recomanacions de llibres per a cada franja d’edat. 

Les al·lèrgies en els nens han augmentat considerablement en els últims 
anys  

Al primer informe FAROS sobre problemes de salut infantil es van assenyalar les al·lèrgies i l’asma com a les 
malalties cròniques amb una major prevalença entre la població infantil i adolescent. Al mateix temps, es 
tracta de patologies que augmenten als països desenvolupats com el nostre.  

Llegir més. 

La majoria d’alumnes necessita l’acompanyament de la família per escollir 
els estudis 

Els vostres fills han de decidir quins estudis volen fer?  Tot i que alguns estudiants ja tenen clar de petits què 
volen fer, la majoria d’alumnes d’ESO i batxillerat, sobretot els que tenen entre setze i divuit anys, necessita 
ajuda per identificar la formació més adequada per a la seva vida professional futura. 

Llegir més.  

El joc és la principal font d’aprenentatge i socialització dels nens 

Per què són tan importants els jocs en els nens? 

Perquè el joc ens permet descobrir, conèixer i dominar el món. Els primers jocs que fa una criatura són molt 
sensorials: mirar, tocar, escoltar... Així que, tots hem après a conèixer les coses que ens envolten a través 
dels jocs. Hi ha un exemple molt clar: quan un nen de 3 o 4 mesos és als braços de la seva mare està 
tranquil; però quan l'agafa una altra persona es neguiteja i es posa a plorar. La mare de seguida el torna a 
agafar i el bebè deixa de plorar. Quan això passa, les àvies diuen "mira com coneixen els braços"; això és 
possible pel joc afectiu que hi ha amb la mare o la persona que té cura del bebè. 

Llegir més. 

El consum d’alcohol afecta el desenvolupament cerebral dels adolescents  

El consumo de alcohol es una de las conductas de riesgo más frecuentes entre los adolescentes. Representa 
un riesgo por sí mismo y por los problemas asociados que plantea, como, por ejemplo, accidentes de tráfico, 
sexo sin protección, violencia, dificultades académicas y adicción en la vida adulta. 

Llegir més.  

 

Hem llegit... 

EL MATÍ DIGITAL- Article d’opinió: Escoles bressol públiques per a 
tothom? Quina por! 
Carles Armengol 

- Si m’elegiu  alcalde, us construiré un pont ben gran i maco! 

- Però si aquí no tenim riu... 

- ... Doncs també us faré un riu que serà l’enveja de tota la comarca! 

S’acosten les eleccions municipals i aquesta caricatura de les promeses electorals potser no resultarà tan 
allunyada del que arribarem a escoltar. 

En matèria educativa, un dels principals temes de competència municipal és l’atenció als infants de 0 a 3 
anys, un àmbit que sovint veiem reduït a un debat sobre les places públiques d’escola bressol. Serveixi com a 
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exemple el Cap i Casal. Fa poc, tot aprofitant un dels darrers plens municipals, van censurar l’alcalde Trias 
“pel dèficit d’escoles bressol”.  

Sobta la notícia perquè no feia pas gaire tres entitats que agrupen les llars d’infants o escoles bressol 
d’iniciativa social i privada, que a la ciutat de Barcelona són més d’una setantena, havien manifestat al 
Regidor d’Ensenyament, Gerard Ardanuy, que possiblement l’oferta de places a Barcelona estava 
sobredimensionada i que any rere any van tancant escoles d’aquests col·lectius. 

Llegir més.  

 

Dia a dia dels centres i les AMPAs 
L’escola Gresol organitza la conferència La intel·ligència emocional, a càrrec 
de Víctor Küppers 

La intel·ligència emocional ha estat la darrera 
proposta del cicle de conferències Aula de Famílies 
que el Centre d’Estudis Gresol organitza 
periòdicament a l’escola. El dimarts 14 d'abril, 
l’escriptor, professor, formador i conferenciant Víctor 
Küppers va parlar de la importància de viure amb 
entusiasme en l’entorn familiar tot desenvolupant 
actituds com l’alegria, la tolerància, la generositat, la 
il·lusió i la proactivitat. La conferència va comptar 
amb 140 assistents que van proporcionar, de manera 
divertida, pràctica i emotiva, les claus per viure amb 
passió.  

Aquest curs, entre d’altres, han passat pel cicle de 
conferències –dedicat a diverses matèries 
relacionades amb l’educació i la formació de les 

habilitats de les persones- els Mossos d’Esquadra, que van parlar dels perills d’Internet, o l’escriptor Juanjo 
Fernández, que va oferir les eines per ajudar els nens a estudiar.  

Dues mestres de l’Escola Cristiana lideren un projecte contra el càncer 
infantil 

Les mestres Iolanda López, de l'escola Lestonnac de Barcelona, i 
Patrícia Rodríguez, del col·legi Jesús Maria de la capital catalana, lideren 
el projecte ¡Dóna-li una volta a la investigació! 360º185km Corrent pel 
Càncer Infantil!, que pretén difondre la importància que té la investigació 
per a la curació de les malalties, especialment el càncer.  

L'objectiu d’aquest projecte és córrer 185 km donant la volta a la illa de 
Menorca amb l’ objectiu de recaptar diners per a la investigació i per a 
l’AFANOC i la casa dels Xuklis, que acull nens i nenes amb càncer i les 
seves famílies durant els mesos que han de rebre tractament. 

El projecte tindrà lloc el proper mes de juliol i els donatius els recull la plataforma Mi grano de Arena, a la 
pàgina de la qual podeu trobar més informació. 

El col·legi Sant Josep celebra els 90 anys de presència al poble de Navàs 

90 anys. Una llarga trajectòria iniciada per les germanes Carmelites Missioneres un 19 de març del 1925 
amb la inauguració del convent i del col·legi Sant Josep. Tota una colla de navassencs d’aquella època havien 
anat a buscar les germanes per cobrir dues necessitats del poble: l’ensenyament dels més petits i l’atenció 
dels malalts.  

Amb el nou mil·leni, les germanes passen la direcció a mans de seglars i el 2004 en traspassen la titularitat a 
la Fundació Escola Diocesana de Navàs, de manera que el col·legi passa a formar part d’una potent oferta 
educativa per al poble. 

“Enguany hem celebrat amb els alumnes un dels actes centrals d’aquest esdeveniment amb la presència de 
Josep M. Badia i Masgrau, ampli coneixedor de la història del poble, exprofessor del col·legi i actual 
membre del patronat, qui va explicar la trajectòria del centre d’una forma amena i emotiva. Seguidament, en 
senyal d’agraïment, es va fer un homenatge a les germanes per l’estima i dedicació incondicional que han 
dedicat a l’escola durant tant de temps. Vam cloure la festa amb una caminada al castell de Balsareny i jocs i 
tallers per als més petits”, explica la direcció. 
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Entra a la pàgina web o subscriu-te’n gratuïtament al butlletí: 

www.catalunyareligio.cat 
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