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Famíl ies
enllaçades

On?
Carrer Ramon Pou, 86-88
08552 Taradell - Barcelona

Contacte:
www.pinediques.com/

Qui som?
AMPA Escola les Pinediques.

Què hem fet?
S’ha dut a terme el projecte “Famílies enllaçades”. Es
tracta d’un petit projecte que sorgeix de Ia voluntat i
la necessitat de donar una bona acollida a les famílies
nouvingudes, millorar la comunicació entre l’escola i
les famílies de manera que la informació arribi a tothom,
ajudar en la seva escolarització i impulsar la participació
de totes les activitats que es realitzen a l’escola.

Amb qui?
AMPA, famílies i professorat.

Què hem aconseguit?
• Una igualtat d’oportunitats que possibiliti l’èxit

educatiu per tothom.
• Facilitar les actituds de diàleg facilitant la convivència

i crear un enllaç entre les famílies i l’escola.
• Acollir a les famílies nouvingudes.

Què volem aconseguir?
• Ajudar a que la informació de l’escola i de l’AMPA

arribi a tothom (fer aclariments, solucionar dubtes
sobre activitats, festes, reunions, fer traduccions...).

• Explicar, si cal, tot allò referent al bon funcionament
de l’escola i aclarir dubtes en la mesura que es pugui,
així com crear punts de referència per les famílies
nouvingudes.

• Compartir tradicions culturals, fer intercanvis de
calendaris i conèixer una mica més la realitat de
les famílies nouvingudes i donar la possibilitat que
elles que facin propostes.

Escola les Pinediques
AMPA



On?
Riera Capaspre, s/n - 08370 Calella

Contacte:
http://www.ampasalicru.es/56833825
ampasalicru@gmail.com
T. 93 769 24 14

Qui som?
Escola Doctor Carles Salicrú

Què hem fet?
S’ha dut a terme el projecte “Parelles lingüístiques”.
Principalment es treballa amb famílies que venen de
fora i que tinguin unes nocions bàsiques del nostre
idioma per poder anar al metge, relacionar-se amb el
mestre, anar a comprar, o demanar visites a l ‘assistenta
social.

El treball el realitzem mitjançant voluntaris que parlin
català, fem reunions amb un mestre de l’escola que és
el nostre guia i treballem: colors, part del cos, abece-
dari, estacions, fruites, etc.

Amb qui?
AMPA, família i docents.

Què hem aconseguit?
• Ensenyar a les famílies que volen aprendre català.
• S’ha aconseguit establir parelles lingüístiques a

nivell bàsic de català amb persones que no el parlen
i el volen aprendre.

• S’ha esenyat a defensar-se amb un amica de
vocabulari en la seva vida quotidiana.

Què volem aconseguir?
• Acollir a les famílies nouvingudes al centre.
• Establir un canal de relació entre les famílies i

l’escola.
• Incrementar la participació d’aquestes famílies en

les activitats escolars.

Doctor Carles Salicrú
ESCOLA

Parelles
l ingüístiques



On?
Av. Primavera,41-45
08924 Santa Coloma de Gramenet - Barcelona

Contacte:
http://blogampaprimavera.blogspot.com.es/
ampaceipprimavera@yahoo.es
T. 93 391 20 51

Qui som?
AMPA Escola Primavera

Què hem fet?
S’ha dut a terme el projecte “El Blog com a eina de
participació”. Desenvolupament de dos blogs de
l’AMPA per tal de difundir les activitats de l’AMPA i
obrir l’entitat a la participació de les famílies.

Amb qui?
AMPA

Què hem aconseguit?
• Donar a conèixer el funcionament de l’AMPA a les

famílies associades per tal de motivar la seva
implicació i participació a l’entitat.

• Comunicar, informar i relacionar l’AMPA, les famílies
i el centre.

Què volem aconseguir?
• Facilitar la comunicació entre l’AMPA i les famílies

associades.
• Donar a conèixer el funcionament de l’AMPA.
• Facilitar la participació de les famílies a l’AMPA.

Escola Primavera
AMPA

El blog com a eina
de participació



Esporta’ t

On?
Camí del Serrat, 11
08187 Santa Eulàlia de Ronçana - Barcelona

Contacte:
http://afa.staeulalia.ppe.entitats.diba.cat/
afalasagrera@gmail.com
T. 93 844 92 75

Qui som?
AFA De l’Escola La Sagrera

Què hem fet?
S’ha dut a terme el projecte “Esporta’t”. Es tracta de
fer activitats esportives econòmicament accessibles
a tots els nens que formen part de l’AFA de l’escola La
Sagrera de Santa Eulàlia de Ronçana, i per tant posar
l’esport a l’abast de tothom.

Amb qui?
Escola i AMPA

Què hem aconseguit?
• Integració: Que les families sense recursos tinguinn

accès a activitats esportives de qualitat.
• Sensibilització social.
• Diversió i gaudir d’un temps molt divertit que crea

llaços d’amistats entre nens fora de l’horari lectiu
que enfortirà la seguretat i les relacions entre els
nens durant el temps escolar. 

Què volem aconseguir?
• Fomentar el respecte envers: companys, l’espai, el

material.
• Incentivar la cooperació entre infants de diferents

edats i qualitats físiques i tècniques.
• Potenciar el treball en equip mitjançant activitats

en les quals es busca un objectiu comú. Practicar
diferents modalitats esportives amb destresa. Ju-
gar i gaudir de l’esport de forma lúdica. 

• Incentivar l’esforç individual i l’autosuperació a tra-
vés d’activitats amb objectius reals i de feedbacks
positius.

Escola La Sagrera
AFA



On?
Av. J. Gramunt i Subiela, 55-57
43007 Tarragona

Contacte:
http://blocs.xtec.cat/ceippax/
e3007117@xtec.cat
T. 977 21 77 57

Qui som?
AMPA de l’Escola Pax

Què hem fet?
S’ha dut a terme el projecte “Beques menjador amb
l’escola PAX”.

Amb qui?
AMPA, famílies i el centre.

Què hem aconseguit?
• Solidaritat i compromís social
• Servei a les famílies amb dificultats econòmiques.
• Evitar la exclusió social dels nens amb dificultats

econòmiques.
• Fraternitat

Què volem aconseguir?
• Promoure accés a aquells socis amb dificultats al

servei de menjador escolar, a través de l’atorgament
de beques per l’import total del menjador escolar.

• Els nens/es de famílies amb problemes econòmics
puguin estar amb els seus companys alhora del
servei de menjador i puguin disfrutar de la
companyia dels seus amics.

• Que els problemes econòmics d’una família no
afectin en la mida del possible a les relacions
interpersonals dels nens de l’escola.

• Evitar en la mesura de les nostres possibilitats,
que els nens es vegin afectats per l’actual crisi
econòmics i social que estem patint.

Escola PAX
AMPA

Beques
menjador



On?
Av. J. Gramunt i Subiela, 55-57
43007 Tarragona

Contacte:
http://blocs.tinet.cat/lt/blog/ampa-escola-pax
Escola: e3007117@xtec.cat
Ampa: gerencia.ampapax@gmail.com

Qui som?
AMPA de l'escola Pax de Tarragona

Què hem fet?
Centrar el projecte tu ajudes en les PDI, les pissarres
digitals interactives.

Amb qui?
En aquest projecte participen la direcció,
entitats locals i famílies del centres.

Què hem aconseguit?
Durant aquest curs ja hem començat a treballar amb
les PDI. De moment només en tenim una a la biblio-
teca, amb accés a tothom. Es tracta d'una potentíssima
eina que permet que alumnes i mestres treballin
conjuntament de manera activa i innovadora.
Amb aquest projecte volem donar resposta a la ràpida
i canviant introducció de les noves tecnologies en la
vida dels alumnes, perquè es familiaritzin amb
aquestes, buscant la excel·lència en l'educació. Es
promou aquest projecte per l'impacte positiu que té
en l'aprenentatge dels nostres fills i el complement
educatiu que representa.

Què volem aconseguir?
Ens agradaria tenir-ne una PDI a cada classe. És per
aquest motiu que hem centrat el projecte tu ajudes
en aquestes. El que és vol es facilitar l'accés dels
alumnes a les noves tecnologies, millorar l'èxit
educatiu dels alumnes i millorar la qualitat educati-
va. Promovent els valors de l'aprenentatge, de l'ex-
cel·lència i la solidaritat.

Escola PAX
AMPA

Tu  ajudes en les PDI



On?
Av. J. Gramunt i Subiela, 55-57
43007 Tarragona

Contacte:
http://blocs.tinet.cat/lt/blog/ampa-escola-pax
ampa.pax@suport.org
T. 977 21 77 57

Qui som?
AMPA Escola Pax

Què hem fet?
S'ha dut a terme el projecte de "L'Hort".

Amb qui?
AMPA i famílies de l'AMPA (totes les famílies formen
part de l'AMPA, son sòcies, gràcies a l'esperit social i
solidari de l'associació).

Què hem aconseguit?
• A partir de l'hort l'equip docent treballa de manera

pràctica i amb profunditat diversos continguts
inclosos en el currículum.

• Tenir cura i manteniment d' un petit espai verd on a
partir de petites plantacions i cultius, es veu i s'aprèn
com va creixent un hort.

• Fomentar el projecte com a "escola verda i soste-
nible".

• Treballar per conscienciar a tota la nostra comunitat
educativa de la importància de cuidar el nostre
planeta.

• Realitzar diverses actuacions enfocades al tema
del medi ambient.

Què volem aconseguir?
• Identificar i conèixer els vegetals de l'hort i els

seus cicles.
• Experimentar amb les plantes per a deduir-ne els

seu funcionament intern.
• Observar i analitzar els canvis ambientals que es

produeixen al llarg de l'any.

Escola PAX
AMPA

L’Hort

• Conèixer els cicle dels fenòmens meteorolò-
gics i les seves conseqüències.

• Recollir les dades d'una estació meteorolò-
gica i laborar una memòria de cada estació.

• Conèixer les plantes aromàtiques i medicinals
del nostre territori i el seu cicle de vida.



On?
Carretera de Manresa a Calaf,
08259 Fonollosa - Barcelona

Contacte:
http://blocs.xtec.cat/escoladefonollosa/
ampaescoladefonollosa@hotmail.com
T. 93 836 60 79

Qui som?
AMPA Escola agrupació Sant Jordi de Fonollosa.

Què hem fet?
S’ha dut a terme el projecte “Per la meva escola”. És
una campanya que intenta recaptar fons per ajudar
econòmicament a aquelles famílies que tenen
dificultats per a fer front a les despeses d’activitats
com l’aprenentatge d’un instrument musical, les
sortides, les colònies, o altres activitats del centre.

Amb qui?
AMPA, centre i famílies.

Què hem aconseguit?
• Col·laboració i participació de tots els alumnes de

les diferents escoles del territori.
• Una escola de tots, igualtat.
• Sentiment de comunitat.

Què volem aconseguir?
• Garantir que cap dels alumnes dels municipis adscrits

al centre quedin al marge del Projecte Educatiu del
Centre.

• L’escola com a nexe d’unió entre les diferents pobla-
cions del territori.

• Que tots els alumnes de l’escola, independentment
del seu estrat social, puguin participar en les activi-
tats i serveis de l’escola, entre d’altres.

Escola Agrupació
Sant Jordi de Fonollosa

AMPA

Per la
meva escola



On?
Carrer Major, 109
08755 Castellbisbal - Barcelona

Contacte:
http://cocreacio.ielesvinyes.net/
a8067594@xtec.cat
T. 93 772 24 88

Qui som?
Som la comunitat educativa de l’Institut-Escola Les
Vinyes de Castellbisbal. http://ielesvinyes.net

Què hem fet?
Hem dut a terme el projecte EmPATIza’t. És un projecte
de tota la comunitat educativa de l’IE Les Vinyes que
té com a objectiu millorar de forma creativa i col·lec-
tiva els patis del centre a través de la cocreació, que
és un procés participatiu, creatiu i social.

Amb qui?
Institut, Escola, AMPA i famílies. Amb l’assessorament
de Lluís Sabadell de Co-Creable (www.cocreable.com).

Què volem aconseguir?
• Idear, planificar i executar junts millores als patis

del centre.
• Millorar l’aprenentatge de tothom i enfortir la

cohesió social de la nostra comunitat educativa.
• Aprendre fent projectes reals per a resoldre

necessitats col·lectives.
• Aprendre a treballar cooperativament amb equips

internivells.

Què hem aconseguit?
• Un exemple de com la comunitat educativa, quan

suma esforços, és capaç de tot.
• Un projecte i un procés participatiu.
• Els infants pensen, parlen, treballen petits i grans

en equip, imaginen, dissenyen, fabriquen... fent
aprenentatges transversals que els preparen per la
vida.

• Creativitat, i un lloc realment pensat per als nens.

Escola Les Vinyes
INSTITUT

Em PATItza’t



On?
Carrer Rocacorba 23-29 (E.Infantil i Primària)
Joan Miró s/n (ESO) - 08183 Castellterçol

Contacte:
http://ampaieramonacalvet.blogspot.com.es/
ampa.i.e.ramonacalvet@gmail.com
T. 93 866 80 40

Qui som?
AMPA IE Ramona Calvet

Què hem fet?
S’ha dut a terme el taller “Ponts de diàleg família-
escola” La iniciativa consisteix en una representació
d’uns quaranta minuts a càrrec de l’Associació Teatre
al Buit, en la que els dos protagonistes recorden
situacions viscudes a l’escola: les espectatives dels
pares, les pors dels alumnes, les vivències dels mestres.
I en acabar,donar peu a una reflexió en comú amb la
pregunta clau: “què podem fer nosaltres per crear
ponts d’entesa entre les famílies i l’escola?”.

Amb qui?
L’escola i les famílies, els educadors i els alumnes, el
personal tècnic i de suport, les diferents adminis-
tracions i l’AMPA.

Què hem aconseguit?
• Presentar els nous tallers de l’Espai de Trobada de

Pares i Mares
• Crear vies per integrar a les famílies i que aquestes

participin.

Què volem aconseguir?
• Trobar maneres d’entendres millor.
• Establir vies de comunicació, temps per parlar i

confiança.
• És important que cadascú ocupi un lloc, tingui clar

quin és i se li respecti.

IE Ramona Calvet
AMPA

Ponts de diàleg
família-escola



On?
Passeig Europa, 65
Pineda de Mar, Barcelona
T. 93 769 37 76

Contacte:
http://ampaeuclides.jimdo.com/
ampaeuclides@gmail.com

Qui som?
AMPA Euclides

Què hem fet?
S’ha dut a terme el 1r concurs de treball de recerca.
L’AMPA amb la seva fita de fa uns anys, vol motivar
als alumnes per a que treguin el màxim profit d’aquesta
tasca, ofereix 3 premis de valor econòmic. 1r premi
200 €, 2n premi 125 €, 3r premi 75 €.

Amb qui?
AMPA de l’Institut i el seu professorat.

Què hem aconseguit?
• Motivació
• Esforç per dur a terme el treball i bon rendiment.
• Fomentar la motivació per l’esforç i el treball

Què volem aconseguir?
• Reconèixer el bon rendiment acadèmic dels

alumnes.
• Motivar l’esperit de l’esforç.
• Incentivar l’esforç i els bons resultats.

Euclides
AMPA

Concurs de
 treball de recerca



On?
Cr. Miquel Servet, 96
08812 Les Roquetes - St. Pere de Ribes

Contacte:
http://www.insalexandregali.cat/home
ampa@insalexandregali.cat

Qui som?
AMPA INS Alexandre Galí.

Què hem fet?
S’ha dut a terme el projecte “Treballem la integració
per millorar el futur”. L’AMPA posa a disposició del
Centre la figura de l’integrador social amb la finalitat
de detectar les necessitats dels alumnes i les seves
demandes, tenint com a prioritat el principi d’igualtat
d’oportunitats, planificant un procés de cohesió de
tots el alumnes i molt especialment aquells que es
trobin en una situació de risc.

Amb qui?
AMPA, famílies, professorat i direcció del centre i
entitats locals.

Què hem aconseguit?
• Igualtat d’oportunitats.
• Millorar la integració dels alumnes nouvinguts.
• Cohesió entre els alumnes, el centre i les famílies.
• Evitar l’absentisme i el fracàs escolar alhora que es

millora l’ambient de treball a les aules.

Què volem aconseguir?
• Evitar l’absentisme i el fracàs escolar.
• Integrar la població escolar nouvinguda per ga-

rantir la cohesió social.
• Atendre de manera individualitzada per millorar

l’adaptació a l’entorn social.

Alexandre Galí
INSTITUT

Tr eballem
la integració per

millorar el futur



On?
c/Albert Vives, 12
25700 La Seu d’Urgell - Lleida

Contacte:
http://escolaalbertvives.blogspot.com.es/p/
contacte.html
escolaalbertvives@gmail.com

Qui som?
AMPA Escola Mn. Albert Vives.

Què hem fet?
S’ha dut a terme el projecte “Tió solidari”. Es munta
un tió solidari al pati de l’escola que acaba fent “la
gran cagada“ amb productes alimentaris que
s’entregaran al banc d’aliments de la nostra ciutat pel
benefici de les famílies amb problemes econòmics.

Amb qui?
AMPA i escola Albert Vives.

Què hem aconseguit?
• Ajudar a les famílies amb problemes econòmics.
• Solidaritat.
• Treball en equip.
• Cohesió social.

Què volem aconseguir?
• Que els nens comprenguin que és la solidaritat.
• Aconseguir que la recollida solidària d’aliments

engreixi les existències del banc d’aliments.
• El benefici per a les famílies amb problemes

econòmics.

Escola Mn. Albert Vives
AMPA

Tió sol idari



On?
Ctra. Sàmson, 10
08980 Sant Feliu de Llobregat

Contacte:
ampagaudi@gmail.com
www.ampagaudi.blogspot.com

Qui som?
AMPA de l’escola Antoni Gaudí

Què hem fet?
Hem posat en marxa el projecte “Banc del temps”,
amb la idea d’afavorir la relació i integració de totes
les famílies que formen part de l’escola.

Amb qui?
La comisió de participació de l’AMPA i totes les mares
i pares que hi participen.

Què hem aconseguit?
Gestionar el Banc del Temps, indicant els serveis i
demandes

Què volem aconseguir?
Aquest Banc de Temps convida a tots els pares i ma-
res a col.laborar amb el seu temps i les seves habilitats
a altres pares i mares. La idea és crear una xarxa d’ajuda
i solidaritat entre tots i totes i afegir un nou significat
a la paraula Solidaritat.

Escola Antoni Gaudí
AMPA

Banc del temps



Qui som?
AMPA Antoni Balmanya

Què hem fet?
Organitzem un mercat de segona mà i d’intercanvi.
Podrem vendre o intercanviar tot allò que encara tenim
a casa i potser ens fa més nosa que servei, i que en
canvi podria ser molt útil a altres persones.
Tota la recaptació obtinguda anirà íntegrament a les
causes solidaries gestionades per l’AMPA.

Amb qui?
Amb l’AMPA, la col·laboració dels pares i mares i
l’escola.

Què hem aconseguit?
Aquesta es la 4ta edició del mercat. Durant l’any es
fan dues edicions al pati de l’escola. Està obert a tota
la comunitat educativa i al barri.

Què volem aconseguir?
Volem fomentar la idea d’un consum responsable i
sostenible allargant la vida de tots aquests objectes
més enllà de l’ús que li pugui donar un sol nen, i al
mateix temps això ens ajudaria a “fer neteja”. A la
vegada, ajudar i contribuir a les causes solidàries que
gestiona l’AMPA.

Antoni Balmanya

Mercat
de segona mà

AMPA

On?
Ampa Escola Antoni Balmanya
C/ Freser, 101 - 08041-Barcelona

Contacte:
http://ampa.escolabalmanya.org/
ampa.balmanya@gmail.com
T. 93 456 23 71



On?
Carrer Bac de Roda, 33
08005 Barcelona

Contacte:
http://arenalampa.blog.pangea.org
arenalampa@gmail.com

Qui som?
AMPA Arenal de Llevant

Què hem fet?
Aquest any hem creat el banc del temps: una xarxa
d’intercanvi de serveis, objectes i coneixements.

Amb qui?
La comissió de l’AMPA i totes les famílies de l’escola.

Què hem aconseguit?
Engegar el banc del temps de l’arenal.
Funciona tots els dimarts durant una hora on una
persona de l’AMPA informa del serveis, del procediment
i proporciona dos talons per començar a fer ús del
servei.

Què volem aconseguir?
L’objectiu del Banc del temps és minimitzar l’impacte
de la crisi en les economies domèstiques i d’enfortir
les relacions interpersonals dins de la comunitat edu-
cativa que envolta l’escola.

Quins serveis estan en marxa?
A l’actualitat, els serveis que disposen de pares i ma-
res disposats a oferir-los són: Orientació laboral,
elaboració CV, conversa en anglès, acompanyar i/o
recollir nens a l’escola, cangurs, cosir i remiendos,
declaracions d’impostos, cuidar animals i plantes en
vacances, acompanyament persones grans, classes
patinar, classes esqui, elaboració fotolibro, ensenyar
a fer ganxet, ensenyar a fer nines fofuchas, tècniques
infermeria a domicili, consultes de salut, assessora-
ment planificació economia domèstica, ajuda a pintar,
assessorament tràmits Generalitat, ajuda a mudances,
reparacions a la llar, arreglar el forn, Informàtica:
reparacions, assessorament

Arenal de Llevant
AMPA

Banc del
temps



Qui som?
Escola i AMPA Colònia Güell.

Què hem fet?
El projecte pati educatiu creatiu-verd i segur.

Amb qui?
La idea inicial és de l’escola, l’AMPA i les famílies estan
implicades al procés.

Què hem aconseguit?
Un projecte molt engrescador per a fomentar la
coparticipació i co-creació, conjunta entre nens,
mestres i pares i mares.

Què volem aconseguir?
Com a escola pretenem: fomentar l’ educació integral
dels infants per afavorir el desenvolupament de les
seves capacitats; potenciar els valors de
responsabilitat i de llibertat per esdevenir ciutadans
crítics i autònoms; desvetllar la curiositat i la capacitat
d’observació; potenciar personalitats solidàries amb
les persones i l’entorn; desenvolupar la creativitat i
la fantasia.

AMPA

Pati  edu catiu
creatiu-verd

i  segur

Colònia Güell

On?
Escola Colònia Güell
Av. Lluís Companys, S/N
08690 Santa Coloma de Cervelló

Contacte:
http://ampacoloniaguell.wordpress.com/
ampaceipcoloniaguell@hotmail.com



Qui som?
AMPA de l’escola Grèvol

Què hem fet?
Hem organitzat una recollida solidària de taps,
col·locant un contenidor de recollida al vestíbul.
Per aquest motiu s’ha creat el projecte “On vas tu
tap”.

Amb qui?
La comissió solidària de l’AMPA Grèvol amb la
participació de tothom que hi vulgui.

Què hem aconseguit?
Hem fet em volgut fer-ne difusió d’una manera diferent
i divertida amb un vídeo que ha preparat la comissió
esperem que us engresqui a participar!

Què volem aconseguir?
Volem que tothom participi en la recollida de taps, es
una molt bona idea col·laborar-hi per aconseguir una
llitera per la dutxa del Centre Riudeperes.

Escola Grèvol

On vas tu tap

AMPA

On?
c/ Provençals, 9 - 08019 Barcelona

Contacte:
http://www.ampagrevol.cat/
ampagrevol@ampagrevol.cat
Link d’interés: Video sobre la recollida de taps



AMPA

On?
Santa Madrona, 75 i Prim, 209
08911 Badalona

Contacte:
http://www.ampaminguella.org/
ampaminguella@gmail.com

Qui som?
AMPA Minguella, som pares i mares involucrats en
l’acompanyament dels fills en el seu creixement, en
el marc de la petita societat que és l’escola.

Què hem fet?
Hem posat en marxa el projecte “Els pares fan de
profe” uns tallers complementaris que impartiran pa-
res i mares d’alumnes que s’han ofert voluntàriament
per a compartir la seva experiència vital (no només
formativa o professional) amb els nois i noies més
grans de l’escola.

Amb qui?
L’AMPA amb el suport de l’escola.

Què hem aconseguit?
Que durant aquest curs acadèmic 2013-2014 es duguin
a terme 12 tallers en total, ja s’han realitzat 8 tallers
amb molt bona assistència.

Què volem aconseguir?
L’objectiu d’aquest projecte és compartir, entre tots,
VALORS positius i constructius que permetin fer
avançar la societat. 
Fomentar la il·lusió, la participació ciutadana i els
valors de la gratuïtat i la comunicació entre famílies.

Els pares
fan de profe

AMPA
Minguella



AMPA

On?
Carrer dels Reis Catòlics, 38,
08017 Barcelona

Contacte:
http://www.nabi.cat/category/ampa/
ampanabi@gmail.com

Qui som?
AMPA de l’escola Nabí

Què hem fet?
Hem posat en marxa el projecte “Imagina Nabí”, la
diada de participació de les famílies a l’escola.
Un dissabte de maig en què tots venim a l’escola per
fer bricolatge mentre la canalla s’entreté tot el matí
amb jocs i activitats que hem preparat. Després de la
feina del matí, dinem tots plegats a l’escola.

Amb qui?
Els pares i les mares del curs de 3r són els encarregats
d’organitzar-ho.

Què hem aconseguit?
Aquest any hem tingut molta feina: hem canviat les
taules dels ordinadors, pintat bancs, parets i pissarres…
Hem tingut tallers de cuina, de ioga i de màscares,
conta-contes i el “clàssic” circuit de bicicletes. Hem
acabat la festa amb el tradicional dinar al pati i ens ho
vam passar molt bé!

Què volem aconseguir?
Volem que aquest sigui una diada de participació en
que les famílies participin de l’escola, una jornada
amb l’objectiu de millorar l’escola segons les seves
necessitats que a la vegada permet crear llaços i que
els infants s’ho passin bé mentre juguen.

Escola Nabí

Imagina Nabí



On?
c/ Can Paulet, 1
08830 – Sant Boi de Llobregat

Contacte:
http://ampaceipbenviure.wordpress.com/about/
ampaceipbenviure@hotmail.com
T. 93 654 74 88

Qui som?
AMPA Escola Benviure

Què hem fet?
S’ha dut a terme el projecte “Joguines solidàries“.
Dues de les companyes i col·laboradores de la comissió
solidària van fer una visita a la botiga solidària de
Sant Boi de Llobregat, allà els hi van estar comentant
les necessitats límits que s’estaven trobant al nostre
municipi. Llavors es va decidir fer la campanya de
recollida de joguines i llibres de segona mà de les
famílies de l’escola i vendre-les a un preu representatiu.
Els diners recaptats anirien destinats a la botiga
solidària.

Amb qui?
AMPA de Escola Benviure, famílies i escola i la botiga
solidària.

Què hem aconseguit?
• Solidaritat com un valor fonamental i buscant

sensibilitzar sobre les diferents problemàtiques
socials.

• Participació i responsabilitat.
• Cobrir aquelles necessitats de persones o entitats.
• Prendre consciència del que podem arribar a fer

com a agents de la comunitat educativa, compartint
amb els/les nostres fills/es, l’educació de la societat
en la cultura del voluntariat, la participació, la
consciència social, la tolerància, l’aprofitament dels
recursos i la sostenibilitat.

Escola Benviure
AMPA

Joguines solidàries

Què volem aconseguir?
• Promoure la solidaritat com un valor fona-

mental a partir de la participació, de forma
activa i responsable de tota la comunitat
educativa.

• Impulsar oferir joguines i llibres per crear
hàbits solidaris entre els/les nostres fills/es.

• Generar un espai on les famílies puguin dialo-
gar i prendre consciència de les diferents
problemàtiques socials amb els seus fills i filles.

• Estimular el sentit de la responsabilitat
comunitària i aconseguir millorar la qualitat
de vida de la del municipi.



AMPA

On?
Comte Borrell, 243-249
08029 Barcelona

Contacte:
http://ipsi.cat/cat/ampa#ad-image-0
i http://www.ampaipsi.cat/
junta@ampaipsi.cat
T. 93 444 90 00

Qui som?
AMPA Escola IPSI de Barcelona

Què hem fet?
S’ha dut a terme el projecte de la FAO (Fons d’Ajuda
a l’Orfanesa). El FAO és un fons voluntari i solidari
que cobreix el cost de l’educació dels alumnes en el
cas de que quedin orfes, facilitant així la continuïtat
a la nostra Escola.

Amb qui?
AMPA i famílies

Què hem aconseguit?
Posar en marxa la iniciativa i ajudar a les famílies a
accedir i a mantenir-se a la nostra escola. Així, els
nens i les nenes continuen amb normalitat la seva
educació i amb els mateixos companys i companyes.

Què volem aconseguir?
• Concedir ajudes d’escolaritat als alumnes de l’Escola

IPSI en el cas de mort del cap d’una família adherida.
• Seguir disposant d’una ajuda a l’orfenesa solidària.
• Que els alumnes que actualment estan cobrant del

FAO, ho segueixin fent fins a finalitzar l’escolaritat.

Fons d’a juda
a l’orfanesa

AMPA
Escola IPSI



AMPA

On?
c/ Joan XXIII, 27
08227 Terrassa - Barcelona

Contacte:
http://ampajoan23terrassa.blogspot.com.es/
ampajoan23@hotmail.com

Qui som?
AMPA Escola Joan XXIII

Què hem fet?
S’ha dut a terme el projecte “RASTRE: El drapaire”.
El rastre és un esdeveniment que es duu a terme cada
any durant el segon trimestre a escola (enguany es
farà el quart rastre de la nostra escola). Es tracta de
passar un dia sencer a l’escola, on es fa tot un seguit
d’activitats amb la finalitat de la recaptació de diners
per col·laborar en les colònies de fi de curs dels
alumnes sisè, i passar una jornada lúdica amb tota la
comunitat educativa.

Amb qui?
AMPA de Escola Joan XXIII, famílies i els alumnes.
Què hem aconseguit?
• Solidaritat.
• Cohesió i compromís.
• Participació i responsabilitat.
• Col·laboració entre les famílies, alumnes i professorat.

Què volem aconseguir?
• Recaptació de diners per les colònies de fi de curs

de sisè.
• Ajudar a les famílies al pagament de les colònies

de fi de curs de sisè per a què tots els nens puguin
gaudir i participar a les colònies.

Escola Joan XXIII

RASTRE: El drapaire



On?
C/ Enric Marquès i Ribalta, 3
17006 Girona

Contacte:
http://web.isantaeugenia.cat/index.php
ampainstitutsantaeugenia@gmail.com

Qui som?
AMPA Institut Santa Eugènia

Què hem fet?
S’ha dut a terme el projecte d’integració social. Els
instituts, com la societat en general, cada vegada són
més complexos; per això, és positiu el suport d’un
professional que tingui la capacitat d’ajudar a prevenir,
acompanyar i resoldre les situacions de conflicte que
puguin sorgir al llarg de la jornada educativa. Sempre a
partir de la col·laboració i suport de la resta dels agents
implicats a la comunitat educativa.

Amb qui?
AMPA de l’IES Sta. Eugènia, educadors socials, profes-
sorat, alumnes i famílies.

Què hem aconseguit?
• Adquisició de valors perquè en un futur siguin bons

ciutadans.
• Millora de la convivència.
• Acompanyament, orientació i dinamització.

Què volem aconseguir?
L’objectiu general que guia el treball de l’educadora
social dins del centre educatiu consisteix a millorar la
convivència al centre restablint hàbits bàsics i valors
i augmentar el sentiment de pertinença a la comunitat
educativa per part de tots els alumnes. Per dur a terme
aquest propòsits s’han marcat uns objectius específics:
• Acompanyar i integrar a l’alumnat amb manca

d’habilitats per relacionar-se amb els altres i que
pateixen un cert aïllament.

Institut Santa Eugènia
AMPA

Projecte
d’integració social

• Assessorar i realitzar un seguiment de l’alumnat
amb necessitats educatives especials.

• Coordinar i realitzar el seguiment de l’alumnat
que participa al Projecte Singular Estímul

• Dinamitzar els patis per aconseguir més
cohesió entre els alumnes.

• Disminuir el nombre de conflictes dins els
centre.

Donar eines a l’alumnat per aprendre a resoldre
els seus propis problemes.



AMPA

On?
Escola Països Catalans.
Corregidor Escofet, 98 - Lleida 25005

Contacte:
www.ceippaisoscatalans.com
ampapaisoscatalans@gmail.com
T. 97 372 53 40

Qui som?
Som l’AMPA de l’escola Països Catalans.

Què hem fet?
Hem desenvolupat el Projecte d’innovació “Espais
oberts d’aprenentatge”.

Amb qui?
És un projecte del que participen l’escola, els alumnes
i les famílies

Què hem aconseguit?
Realitzar diverses activitats per als diferents nivells
(P3,P4,P5... fins 5è) en que es tracten temàtiques
diferents i que duren 30 minuts aproximadament.
Normalment les activitats es realitzen de forma
quinzenal. Aquestes activitats les famílies sempre for-
men part i estan implicades en l’activitat, el que fo-
menta la participació activa de les famílies com
element motivador per a l’aprenentatge de l’alumnat.

Què volem aconseguir?
Un dels reptes pel projecte és augmentar la participació
de les famílies nouvingudes i ampliar el ventall de
participació a Educació Primària.

Espais oberts
d’aprenentatge

Països Catalans



AMPA

On?
Es porta a terme a diferents espais de la
ciutat de Banyoles. 17820 – Girona

Contacte:
http://educacio.banyoles.cat/
eduquemenfamilia@googlegroups.com

Qui som?
AMPA dels centres educatius i Servei d’Educació de
l’Ajuntament de Banyoles.

Què hem fet?
Cicle de xerrades i activitats formatives que, al llarg
del curs escolar, que està organitzat per les AMPA de
tots els centres educatius de la ciutat conjuntament
amb el Servei d’Educació de l’Ajuntament de Banyoles.

Amb qui?
Amb la col·laboració de les AMPA de tots els centres
educatius de Banyoles, amb el servei d’educació de
l’ajuntament i totes les famílies participants.

Què hem aconseguit?
La idea principal per part de l’Ajuntament era oferir
suport a les AMPA a l’hora d’organitzar un projecte de
tots, escollir temes i comunicadors i col·laborar amb
la difusió. La intenció era aconseguir un cicle d’activitats
comú, obert a tothom, unificar esforços i arribar a un
públic més ampli. La primera edició es va portar a terme
el curs 2010-2011. Es van fer 540 enquestes per treballar
el contingut i la forma del projecte en base a les
necessitats de les famílies enquestades. A més, cada
curs s’editen targetes amb la programació i es pengen
banderoles per la ciutat dies abans de les activitats,
com també es fa difusió per correu electrònic per part
de les AMPA i pel bloc del Servei d’Educació.
Els representants de les AMPA i el Servei d’Educació s’han
constituït com un grup de treball i es reuneixen
periòdicament per programar el calendari de les activitats,
a partir de les propostes dels mateixos pares i mares.

dels centres educatius
de la ciutat de Banyoles

Xerrades i
activitats formatives

Què volem aconseguir?
• Coordinar l’oferta d’activitats formatives i de

reflexió adreçada a famílies que organitzen
les AMPA dels centres educatius de Banyoles

• Oferir activitats formatives de qualitat a les
famílies

• Aconseguir una millor distribució d’activitats
i temàtiques al llarg del curs

• Augmentar l’assistència a les activitats de
formació de famílies

• Millorar l’oferta d’activitats formatives
adreçades a famílies.



On?
Ceip Escola Alba
Carretera de Lleida a Corbins, 6,
25137 Corbins, Lleida

Contacte:
http://ampadelalba.wordpress.com/page/2/
ampaescolaalba@gmail.com

Qui som?
AMPA Escola Alba

Què hem fet?
S’ha dut a terme una Trobada de l’Escola Alba al Parc
de la Mitjana per aconseguir una escola amb seguretat.

Amb qui?
AMPA, famílies i comunitat educativa de l’Escola Alba

Què hem aconseguit?
Presentar als mitjans de comunicació el full de ruta
que vam aprovar, elaborat amb la col·laboració
d’assessors jurídics i urbanístics, on proposem una
solució definitiva, que si hi ha voluntat per part de les
parts implicades, pot fer-se efectiva en un termini de
sis mesos. Sis passos en sis mesos per aconseguir més
seguretat a l’escola.

Què volem aconseguir?
• Garantir la seguretat de la comunitat educativa

del centre, especialment dels seus alumnes.
• Treballar per la millora en els accessos a la nostra

escola. Amb la impossibilitat de comprar el terreny
i poder fer l’aparcament, hem de continuar
mobilitzant-nos per aconseguir el nostre objectiu
sense deixar transcórrer el temps i passar a l’oblit.

• Mobilitzar-nos i fer-nos sentir per fer arribar les
nostres veus.

• Pressionar a les institucions, per demostrar que les
famílies i la comunitat educativa de l’Escola Alba
continuem en l’esforç per la millora dels accessos i
que no ens aturaran.

Escola Alba
INSTITUT

Tr obada
de l’escola Alba



On?
C/Bondia, 1
17481 Sant Julià de Ramis - Girona

Contacte:
http://blocs.xtec.cat/escolacastellum/
escolacastellum@xtec.cat
T. 972 171 646

Qui som?
Escola Castellum

Què hem fet?
S’ha dut a terme el projecte “Noupaticastellum”. Un
projecte de co-creació (Conèixer, Co-crear, Construir i
Celebrar) que té com a objectiu aconseguir una
metodologia creativa per crear un nou pati per l’Escola
Castellum per a què nens, famílies i professors, el
puguin gaudir.

Amb qui?
Amb la participació dels infants, les mestres, les famílies
i l’Ajuntament. Sota la direcció Co-Creable d’un pare de
l’escola en Lluís Sabadell Artiga (www.cocreable.com)

Què hem aconseguit?
• Un exemple de com la comunitat educativa, quan

suma esforços, és capaç de tot. Les nostres més
sinceres felicitacions.

• Un projecte participatiu.
• Els infants pensen, parlen, treballen en grup, amb

petits i grans, dissenyen, mesuren, fabriquen,
comproven... tot d’activitats que els preparen per
la vida.

• Creativitat, i un lloc realment pensat per als nens.

Què volem aconseguir?
Disseny del nou Pati Castellum a partir d’un procés
participatiu de tots els membres de la comunitat edu-
cativa.

Castellum
ESCOLA

Noupaticastellum



El treball
en comissions

Qui som?
Escola Els Ganxets

Què hem fet?
S’ha dut a terme el projecte “El treball en comissions:
un espai de participació per a tothom”.

Des dels inicis de la nostra AMPA es va plantejar el
projecte d’organitzar-nos en format de comissions.
D’aquesta manera es permet una major participació
de famílies a l’AMPA i alhora una major eficiència en
la realització de totes aquelles activitats per fer del
nostre centre educatiu un espai enriquidor i que
respongui al es necessitats dels nostres fills i filles.
A part de la Junta oficial que és la que correspon a la
legalitat d’una AMPA, tenim el que s’anomena “Junta
extensa” conformada per les comissions de treball que
s’han anat creant al llarg del temps per donar resposta
a les necessitats del centre i que alhora suposessin
una major participació de famílies en aquesta tasca.

Amb qui?
Famílies del centre, direcció i professorat.

Què hem aconseguit?
• El present curs, la nostra AMPA ja ha compta amb

9 comissions on hi ha implicades més de 50
familiars del centre treballant per fer realitat els
objectius establerts en cadascuna d’elles.

• Una major, constant i activa participació de les
famílies al llarg del curs.

• Un bon funcionament del centre educatiu i per a
l’èxit i la bona convivència de l’alumnat.

• Organització democràtica i diversa.

ESCOLA
Els Ganxets

On?
Passeig del nord 98
43206 Reus

Contacte:
http://www.ampaelsganxets.cat/wpress/
T. 977 929 148

Què volem aconseguir?
• Establir un tipus d’organització on es faciliti

la participació d’una major diversitat de
famílies.

• Treballar a partir d’un tipus d’organització que
permeti una quantitat i diversitat més gran
d’activitats que beneficiïn al centre educatiu.



En  comunitat
transformant

el pati de l’escola

On?
Carrer L’Empordà s/n
Barcelona

Contacte:
ceiplapaubcn@xtec.cat
http://escolalapaubarcelona.wordpress.com/
T. 93 313 62 39

Qui som?
Escola La Pau

Què hem fet?
S’ha fet el projecte “En comunitat transformant el
pati de l’escola”. El projecte va començar el 2011 a
causa de la situació econòmica i la impossibilitat de
poder finançar una reforma integral del centre. Llavors
l’escola va decidir organitzar-se i implicar tota la
comunitat educativa i l’entorn i va engegar un procés
comunitari de treball en xarxa per reformar el pati de
l’escola de forma autogestionada i participativa.

Amb qui?
Iniciat a partir de les propostes de l’alumnat, amb
l’acompanyament dels mestres, l’AMPA i les associacions
del barri, per enfortir la xarxa de participació a l’escola
mitjançant la transformació del pati.

Què hem aconseguit?
• Inclusió, sostenibilitat, el treball en xarxa i

l’impacte de transformador de l’escola i l’entorn.
• Que els nens i nenes prenguin el protragonisme

com a subjectes actius, més que com a executors
d’actuacions dissenyades pels adults.

La Pau
ESCOLA

Què volem aconseguir?
• Millorar i reconstruir el pati.
• Solidaritat i comunitat entre tots els actors

de la comunitat educativa per aconseguir
allò que ens proposem.

• Ajudar-nos i cooperar per aconseguir refor-
mar el pati.



Fem espor t

On?
L’escola és al camí Vell de Santpedor 36-38
de Manresa, al barri de la Parada

Contacte:
http://www.escolalasequia.cat/
ampalasequia@gmail.com
T. 93 873 02 99

Qui som?
Som l’AMPA Escola La Sèquia de Manresa.

Què hem fet?
Hem fet el projecte “Festa esportiva de Manresa,
fem esport”.
És un projecte que va nèixer a l’escola La Sèquia, però
que desde fa un temps organitza la Fampa de Manresa
degut al nivell d’inscripcions elevat que s’aconseguien.
Porta 4 anys funcionant on totes les escoles públiques
i les seves AMPA hi participen.
Es tracta de dedicar un dia a l’esport, evitant marcadors,
resultats o qualsevol tipus de pressió envers els nens/
es. La finalitat és gaudir de l’esport en el seu estil més
pur.

Amb qui?
Ho hem fet amb més de 100 voluntaris, entre d’altres
el paper de les famílies, les juntes d’AMPA i professorat,
arbitres, empreses i d’altres col·laboradors per fer el
redactat i disseny dels papers, cartells...

Què hem aconseguit?
• Potenciar l’esport a les escoles.
• Educar en valors a través de l’esport.
• Sensibilització cap als pares perquè els seus fills

practiquin esport.
• Estimular la relació entre l’escola i l’AMPA per ini-

ciar nous serveis que impulsin l’esport a l’escola.
• Millor col·laboració entre empreses de monitoratge,

clubs i AMPA.
• Que nens i nenes amb problemes econòmics que

no podien gaudir de l’esport i de les instal·lacions
del club ara ho puguin fer.

Escola La Sèquia
AMPA

Què volem aconseguir?
• Promoure els valors socials a través de l’esport.
• Crear una xarxa de comunicació entre les

diferents escoles públiques de la nostra ciutat.
• Afavorir la integració de tots /es els nens i

nenes mitjançant l’esport.



On?
Escola Àngela Bransuela
Ronda de Sant Oleguer, 76, 08304
Mataró, Barcelona

Contacte:
http://www.angelabransuela.cat
a8021272@xtec.cat

Qui som?
Escola Àngela Bransuela

Què hem fet?
Es un programa pioner que té per objectiu fomentar la
cultura emprenedora a les escoles. El projecte es basa
en realitzar un treball real: la creació, organització,
gestió i tancament d’una cooperativa de fabricació de
productes artesans, la venda en una fira o mercat de la
ciutat i la sol·licitud d’un microcrèdit.

Amb qui?
La iniciativa la promouen les Àrees de Desenvolupament
Econòmic i Ocupació i de Coneixement i Noves Tecno-
logies de la Diputació de Barcelona i va ser desenvolu-
pada a la Ciudad Industrial del

Àngela Bransuela

Fomentem
la cultura

emprenedora

ESCOLA



Necessitem
escola

AMPA
Escola l’Arrabassada

On?
C / Narcís Oller nº1 - 43007 Tarragona

Contacte:
http://blocs.xtec.cat/ampalarrabassada/
necessitem-escola/
ampalarrabassada@gmail.com
T. 977 29 01 02

Qui som?
Ampa Escola l’Arrabassada.

Què hem fet?
S’ha fet el projecte de “Necessitem escola”. Som una
comissió de l’AMPA de l’Escola l’Arrabassada que va
sorgir parella a l’actual comissió “Escola Nova”, però
amb caire reivindicatiu per tal de poder coordinar
accions, mobilitzacions, premsa

Amb qui?
AMPA

Què hem aconseguit?
Hem aconseguit que les nostres demandes es portin a
l’ajuntament, arribar a un  preacord  sobre la cessió
d’un terreny públic que fins ara es volia utilizar per a
fins privats i realizar accions informatives per fer
conèixer la situación de l’escola pública als veïns del
barri.

Què volem aconseguir?
• Conscienciació general per la construcció de la nova

Escola–Institut a l’Arrabassada.
• Difondre la situació actual de l’Escola l’Arrabassada

per aconseguir la conscienciació de l’opinió públi-
ca i la sensibilització de l’entorn, tot encaminat a
moure les voluntats polítiques i així defensar davant
l’Ajuntament la cessió d’un terreny adient per la
construcció de l’Escola–Institut a l’Arrabassada i
vetllar perquè es compleixi el compromís
pressupostari del Departament d’Ensenyament de
la Generalitat per la construcció del centre.



AMPA

On?
Riera Capaspre, s/n
08370 Calella

Contacte:
http://www.xtec.cat/ceip-celiaartiga/
ampaceliaartiga@gmail.com
T. 93 769 24 14

Qui som?
Escola Cèlia Artiga

Què hem fet?
S’ha dut a terme el projecte “Un llibre a 1€”. Durant
tot el mes d’abril les famílies i tots els que treballen a
l’Escola vam anant portant llibres infantils que teníem
per casa i ja ningú se’l llegia.
La setmana de Sant Jordi van posar unes taules a la
sortida de l’Escola i van vendre cada llibre per només
1€. Amb els diners que es van recaptar van comprar
llibres i material per l’Escola.

Amb qui?
AMPA, família i docents.

Què hem aconseguit?
• Compartir el que tenim per que tothom tingui accés

a la lectura.
• Tenir cura del medi ambient.
• Fomentar la lectura i la reflexió de que fem amb

els llibres.

Què volem aconseguir?
• Fomentar la lectura i el valor dels llibres d’una

manera accessible a tothom.
• Facilitar la reutilització i ser més ecològics.
• Fer possible que tothom pugui tenir un llibre “nou”

per Sant Jordi.

Un llibre un euro

Cèlia Artiga



On?
Cr. Miquel Servet, 96
08812- LES ROQUETES (St. Pere de Ribes)

Contacte:
 http://www.xtec.cat/ceip-mallorca/
ceip-mallorca@xtec.cat
T. 93 814 35 85

Qui som?
AMPA Escola de la Concepció.

Què hem fet?
Projecte “Premi Patxín”. És el projecte de música de
l’escola. La programació de l’acte consisteix en l’actuació
pública de les quatre big bands de l’escola acompanyades
dels padrins d’aquell curs, seguida del lliurament del
premi a les formacions musicals, i com a cloenda de la
festa un aperitiu de “postres de músic” pels assistents.
La idea va néixer com a mostra d’agraïment als grups
de músics professionals que col·laboren cada any amb
l’escola (els padrins) i amb el desig que l’acte representi
també un moment de festa per al barri a través d’un
acte lúdic i al mateix temps reivindicatiu.

Amb qui?
AMPA, docent del centre i famílies del centre.

Què hem aconseguit?
Promoure el gaudir per a la música com a mitjà
d’expressió i comunicació.
Facilitar l’intercanvi de vivències amb les famílies, la
comunitat educativa, el barri, enriquint les relacions del
grup i afavorint l’arrelament de cadascú dins el col·lectiu.
Apropem als nens i nenes de primària a la sensibilitat
musical i desenvolupem a valors com la solidaritat, la
diversitat i la cooperació.
El premi Patxim permet als nens entendre i gaudir del
treball que estan duent a terme, alhora permet
introduir-se en l’activitat cultural de la ciutat i
començar a entendre aquesta no només com un espai
d’ocupació comuna, sinó també com un espai de
convivència i d’intercanvi.

Escola de la Concepció
AMPA

Què volem aconseguir?
Promoure i organitzar un acte reivindicatiu i lúdic
per a la comunitat educativa de l’escola i el barri.
Culminar i concretar la preparació musical feta
al llarg del curs amb el contacte i la supervisió
de professionals de la música.
Facilitar l’intercanvi de vivències amb les famílies,
la comunitat educativa, el barri, enriquint les
relacions del grup i afavorint l’arrelament de
cadascú dins el col·lectiu.
 Contribuir a la formació d’un esperit crític envers
les diferents manifestacions musicals i envers
un mateix.

Premi Patxín



Tardes de
música al Costa

Contacte:
Escola Costa i Llobera:
C/ de la Capella de Can Caralleu
http://www.costaillobera.net/web/index.php/musica
Escola Tàber: C/ dels Esports n. 9 - Barcelona
http://www.taber.cat/
escola@taber.cat
Escola Dolors Monserdà-Santapau: Av. Vallvidrera, 9
http://www.xtec.cat/ceip-monserda-santapau/
ceip-monserda-santapau@xtec.cat

http://tardesdemusicaalcosta.blogspot.com.es/
vocaliademusica@gmail.com

Qui som?
L’AMPA Institut Escola Costa i Llobera
L’AMPA Dolors Monserdà – Santapau
L’AMPA Tàber

Què hem fet?
Les “Tardes de Música al Costa” és una activitat extraescolar
dedicada a la formació musical i impulsada per l’AMPA que fun-
ciona des de fa 12 anys. Fa 6, es va incorporar l’Escola Dolors
Monserdà-Santapau i fa 2, l’Escola Tàber. Així, a més de ser un
projecte lúdico-educatiu, també és una activitat amb voluntat
d’integrar, a través de la música, a l’alumnat de tres escoles
públiques del barri, creant xarxa i consolidant les connexions
entre els seus integrants. En definitiva: un projecte d’AMPA
compartit per tres escoles públiques.

Amb qui?
Ho va començar l’AMPA del Costa i més tard s’hi van sumar les del
Dolors Monserdà-Santapau i la de Tàber. Actualment treballem
plegades, amb l’ajuda de tots els participants del projecte.

Què hem aconseguit?
Hem treballat per consolidar una forma d’ensenyar música
que combina innovació, excel·lència i creativitat i incentiva
una cultura musical més enllà de la comprensió dels estils.
A més, també treballem per a cohesionar tres escoles i les
seves famílies en un projecte de comunitat: l’orquesta.
A hores d’ara, tenim una orquestra formada per violinistes, cellistes,
clarinetistes i flautistes i un cor de veus menudes (p5 i 1er).
Aquest projecte fomenta el treball en equip. La idea és fer
música en grup, i tenim com a finalitat la consolidació de la
nostra formació orquestral. Els alumnes grans ensenyen els
petits, els petits ajuden els grans i entre tots es consolida un
repertori eclèctic que s’ofereix a les diverses audicions que fem
durant el curs. La música és quelcom per educar-se estèticament,
per a gaudir-ne i, sobretot, per a compartir.
Per aconseguir-ho, hem remodelat la graella de preus per facili-
tar la continuïtat de l’extraescolar i també hem desdoblat els
díes de l’activitat dia per a que els alumnes puguin compatibi-
litzar-la amb altres activitats i evitar la massificació de les classes
de llenguatge musical.
Enguany, s’ha organitzat la 8ª Trobada musical (una cita que
convida els alumnes
d’instrument que no participen amb nosaltres a la extraescolar, a
sumar-se a la nostra orquestra en un concert pensat expressament
per a la formació resultant) i la 1ª Minitrobada, una cita pensada

AMPA
Costa i Llobera,
Dolors Monserdà, Tàber

per a fer coincidir en un matí de treball i esbarjo als més
menuts de les tres escoles.
Finalment, també cal mencionar la posada en pràctica
de classes obertes d’intruments pels pares i mares.
Aquesta iniciativa ha sortit retratada al programa del
33 “Òpera en Texans”.

Què volem aconseguir?
• Cal seguir aprofundint i pulint el format dels concerts

(han de ser curts, ben portats i on tots els participants
de l’orquestra s’hi impliquin en totes les peces).

• Afinar el repertori, buscant el més adient a l’activitat,
sobre tot entre els compositors contemporànis
catalans.

• Fomentar la idea de conjunt orquestral.
• Consolidar les novetats de l’any passat: la col·labo-

ració entre AMPES, l’orquestra (amb vestuari i nom).
• Potenciar activitats extres (visites d’instrumentistes

i/o professionals de la música per a fer conferències
als infants).

• Consolidar i publicitar el recentment estrenat blog
de “Les Tardes de Música”: http://tardesdemusicaal-
costa.blogspot.com.es/



On?
Escola Fluvià A l’Escola Fluvià
Carrer Fluvià 60 - Poblenou, Barcelona

Contacte:
http://ampafluvia.wordpress.com/
comissions/escola-inclusiva/
ampafluviainclusiva@gmail.com
T. 93 371 59 70

Qui som?
Som l’AMPA de l’Escola Fluvià

Què hem fet?
Hem creat la Comissió AMPA Escola Inclusiva.
Som part de la xarxa d’AMPAs d’Escola Inclusiva a
Barcelona i estem molt vinculats als moviments del
barri i de l’escola.

Amb qui?
Nosaltres, gracies a l’AMPA i a l’equip docent de l’escola
fem força davant l’administració perquè compleixi la
llei i assigni els recursos necessaris per cobrir les
necessitats d’aquests alumnes, ajudem a les famílies,
tant nouvingudes com les existents, a aconseguir ajut,
informació i materials per poder tirar endavant el
projecte educatiu dels seus fills amb necessitats
especials

Què hem aconseguit?
La comissió d’escola inclusiva del CEIP Fluvià es
comença com un grup de pares que veient les
necessitats dels seus fills amb discapacitats el oferim
el nostre suport perquè tinguin les mateixes
oportunitats d’aprendre i créixer dins l’escola com la
resta dels seus companys i companyes. Per això es
necessiten de vegades més recursos dels habituals o
eines que no existeixen al centre.

Escola Fluvià de Barcelona
AMPA

AM PA
escola i nclusiva

Què volem aconseguir?
La comissió d’escola inclusiva del CEIP Fluvià
vol ser l’ajuda que necessita el centre per po-
der assolir amb garanties aquesta tasca.
Volem treballar junt amb l’AMPA i l’escola perquè
cadascuna de les àrees amb competència sobre
l’escola (Direcció, Mestres, AMPA, Pares, etc.. )
tinguin consciència d’escola inclusiva i tot el
que això comporta.



Crispetes.
La pel·lícula de

la família Giroi

Qui som?
Som l’AMPA de l’escola Giroi

Què hem fet?
El projecte “Crispetes. La pel·lícula de la família Giroi”
Acces a la pel·lícula Crispetes online. Acces al making off

Amb qui?
El projecte el fan conjuntament l’AMPA i l’escola. Amb
col·laboració de més de 50 entitats del municipi, la
comarca i la província, incloent comerços, entitats
socio-culturals, mitjans de comunicació i empreses i
institucions del món audiovisual.

Què hem aconseguit?
La pel·lícula “Crispetes”. Darrera la pel·lícula hi ha molta
energia, molta feina i un treball divertit però seriós i gens
improvisat. Ganes n’han calgut però també planifi-
cació, rigor, esforç, paciència, compromís, cooperació.
El projecte comença amb un concurs de redaccions entre
els nens de cicle mitjà i superior. D’aquí surten les
històries que donaran vida a 4 curtmetratges integrats
per un fil conductor en una pel·lícula d’1h 18’.
Es creen comissions de: Guions, Atrezzo, Ball, Banda
sonora Càtering, Claquetes, Localitzacions, Vestuari,
Maquillatge,Efectes Especials Sonors, Producció,
Transportistes, Storyboard, Actors.
En total, participen 550 persones de forma directa o indi-
recta, incloent 58 famílies de les 315 de l’escola i el conjunt
de l’equip docent. Cadascú contribueix amb el seu ofici o
destresa: gestors, dibuixants, actors o músics, estetistes,
costureres, cuiners, conductors, fotògrafs, etc. L’escola va
dedicar les Jornades Culturals al cinema i en els diferents
nivells es van anar fent activitats al llarg del curs.
Al marge de les activitats desenvolupades dins de
l’horari escolar, l’AMPA ha organitzat sortides, festes,
un cap de setmana de rodatge, una visita al Museu

Giroi de La Garriga
AMPA

On?
Escola Giroi
Santa Ma del Camí s/n - 08530
La Garriga – Barcelona

Contacte:
http://www.escolagiroi.com
http://crispetes.escolagiroi.com
ampa@escolagiroi.com

del Cinema de Girona i la rua del Carnestoltes
sobre el cinema.

Què volem aconseguir?
Reforçar la participació i coneixement de les
famílies de l’AMPA i integrar l’escola a nivell de
comunitat educativa i també en el municipi.
Fomentar els valors de cooperació-treball en
equip, compromís i esforç.



AMPA

On?
Carrer Baronessa de Maldà 28-38
08950 Esplugues de Llobregat

Contacte:
http://ampagrasisoler.blogspot.com.es/
ceipgrasisoler@xtec.cat
T. 93 371 59 70

Qui som?
Som l’AMPA Gras i Soler d’Esplugues de Llobregat

Què hem fet?
Un concert benèfic per la lluita contra el càncer in-
fantil. Hem fet un acte solidari amb l’actuació de tres
grups musicals, formats per pares i mestres de l’escola
Gras i Soler.

Amb qui?
Ho hem fet conjuntament amb les famílies de l’escola,
així com el professorat, la direcció del centre, les
entitats locals. A més, ens han ajudat en la coordinació
i creació del projecte, en l’administració i organització,
en el disseny gràfic, el cortinatge, l’equip tècnic i
muntatge...

Què hem aconseguit?
• Recaptar diners amb la finalitat d’investigar més

la malaltia.
• Recolzament i suport a les famílies que la pateixen.

Què volem aconseguir?
• Volem recaptar el màxim de diners per a la

investigació i la lluita contra el càncer infantil (pri-
mera causa de mortalitat infantil entre nens i ne-
nes de cinc i catorze anys).

• Volem donar suport a l’alumne de l’escola que pateix
la malaltia i a la seva família.

• Conscienciar i implicar a tots els veïns del poble
en aquesta causa.

Concert benèfic

AMPA
Gras i Soler



On?
Escola Jacint Verdaguer.
Avda. Canovelles, 125
08420 Canovelles (Barcelona)

Contacte:
http://www.ampajacintverdaguer.info/
ampa@ampajacintverdaguer.info

Qui som?
Som l’AMPA de l’escola Jacint Verdaguer (Canovelles).

Què hem fet?
S’ha dut a terme el projecte “Comerç amic”.

Amb qui?
S’ha dut a terme amb l’AMPA, les famílies i el personal
docent del centre. A més, s’ha participat amb associa-
cions, empreses, i comerços de Canovelles i rodalies.

Què hem aconseguit?
• Minvar l’impacte de la crisi econòmica.
• Solidaritat.
• Unió de les persones per afrontar les situacions

difícils.
• Creativitat per fer front als actuals problemes

econòmics.

Què volem aconseguir?
• Impulsar que totes les famílies de la nostra AMPA

puguin gaudir de descomptes i preus especials a
diferents comerços, empreses o associacions.

• Fomentar el comerç local a Canovelles i rodalies.
• Promocionar de forma gratuïta a totes aquestes

botigues, empreses o associacions.

Jacint Verdaguer
AMPA

Comerç amic



On?
Escola Joan Miró
Carrer Diputació 21 - 08015 Barcelona

Contacte:
http://www.ampajoanmirobcn.cat/
junta@ampajoanmirobcn.cat
delegats@ampajoanmirobcn.cat
T. 93 325 42 49  

Qui som?
Som l’AMPA de l’Escola Joan Miró

Què hem fet?
Ens hem proposat facilitar el reciclatge de l’oli
domèstic amb “Oliklak-Claki t’ajuda”a partir de
quatre raons fonamentals: l’educació ambiental,
l’estalvi a la depuració d’aigua, la transformació de
l’oli usat a biocombustible i la creació de nous llocs
de treball.
El sistema és força senzill, net i còmode: L’alumne rep
a l’escola una ampolla “Claki” per a la recollida d’oli
de cuina domèstic, amb una boca ampla i de material
resistent, juntament amb una informació.
L’ampolla plena d’oli es porta ben tancada a l’escola,
al contenidor específic per aquestes ampolles, el dia
i hora indicat, i a canvi rep una nova ampolla buida
(no cal buidar l’oli en cap cas).

Amb qui?
L’AMPA, pares i mares, alumnes i una entitat social
col·laboradora, aquesta última s’encarrega del
buidatge dels contenidors, del transport de les
ampolles plenes, de la gestió de l’oli, del rentat de les
ampolles i del seu retorn a l’escola una vegada ben
netes, per ser reutilitzades. L’oli recollit es recupera
per a la seva utilització com a biocombustible.

Què hem aconseguit?
Recaptar diners amb la finalitat Un sol gest al passar
l’oli de la paella al “Claki” i evitar que aquest vagi a la
xarxa de clavegueram i en definitiva a la Planta
Depuradora genera un bon conjunt de beneficis al Medi
Ambient.

Escola Joan Miró
AMPA

Oliklak-Claki t’ajuda



On?
CEIP La Draga
Passeig Lluis Maria Vidal, 32-42
17820 Banyoles

Contacte:
http://www.ceipladraga.cat/
ampa@ceipladraga.cat
T. 972 572 356

Qui som?
Tots els mestres de l’escola i els pares que tenen
disponibilitat, per a poder tirar endavant el projecte.

Què hem fet?
Hem desenvolupat la iniciativa “Tallers Pares Mestres”
diferents tallers a cada curs sobre un tema determinat.
El tret diferencial d’aquests tallers és que els duen a
terme pares, mares o familiars amb l’ajuda i la supervisió
dels mestres. El fet de participar-hi les famílies ens permet
(en la majoria de casos) realitzar activitats en petit grup
i millorar, per tant, l’atenció a la diversitat. Les activitats
solen ser suggerides pels mestres, tot i que es dissenyen
conjuntament amb els familiars per garantir que tothom
se senti a gust amb el  treball a realitzar.

Amb qui?
L’Escola, l’AMPA, pares i mares i alumnes.

Què volem aconseguir?
• Afavorir la participació de les famílies a la comunitat

escolar
• Afavorir la relació pares-mestres-alumnes
• Realitzar activitats motivadores amb grups reduïts,

barrejant alumnes de diferents classes... per millor
atenció a la diversitat.

• Millorar diferents aspectes curriculars i d’aprenentatge.

Què hem aconseguit?
La valoració d’aquests tallers sol ser sempre molt po-
sitiva. La participació de les famílies al centre enriqueix
el treball, dóna imatge d’unitat als alumnes, ens fa
conscients a tots de les dificultats que tenim a l’escola
i ens fa buscar estratègies per pal·liar-les. Tallers

pa res mestres

ESCOLA
La Draga



Tots amb el
medi ambient

AMPA

On?
Carrer de Londres, 64
08036 Barcelona

Contacte:
 http://www.xtec.cat/ceip-mallorca/
ceip-mallorca@xtec.cat

Qui som?
AMPA Escola Mallorca

Què hem fet?
S’ha dut a terme el projecte “Tots amb el medi ambient”.

Amb qui?
AMPA Escola Mallorca, juntament amb d’altres famílies
de l’escola i el personal docent.

Què hem aconseguit?
• Els valors del respecte per al medi ambient.
• L’optimització dels recursos tant en l’ús de matèries

primeres.
• Estalvi en la despesa energètica associada als pro-

cessos productius dels materials d’usar i llençar.
• Evitar la generació de residus, promovent el reciclatge,

impulsant la reutilització i estalviant aigua.
• Desenvolupar un projecte educatiu al voltant del

creixement sostenible.
• Per exemple, hem instal·lat una tina de recollida

d’aigües pluvials amb l’escola.
•  Recollim l’aigua sobrant de les gerres del menjador

(del dinar) i reguem els horts.

Què volem aconseguir?
• Conscienciar l’alumnat, famílies i tota la comunitat

educativa en l’optimització de matèries primeres i
despesa energètica, reflexionant sobre els hàbits
de consum.

• Utilització d’elements reutilitzables en l’aportació
dels esmorzars o berenars a l’escola.

Escola Mallorca

• Utilització d’estalviadors d’aigua a les cisternes
dels vàters.

• Sensibilitzar els alumnes i les famílies incidint
en petits canvis locals (“des de” i “per a”
l’escola) que d’alguna manera afecten al pla-
neta Terra.

• Volem modificar certes pautes establertes
envers el consum d’aigua.



On?
Carrer Torrent del Remei, 2 - 10,
08023 Barcelona

Contacte:
http://blocs.xtec.cat/
ceipmontsenybarcelona/
ampamontseny@yahoo.es

Qui som?
Escola Montseny i AMPA de l’Escola Montseny.

Què hem fet?
S’ha dut a terme el projecte “Cuidem l’hort a l’escola
Montseny”.

Amb qui?
AMPA Escola Montseny, famílies i personal docent del
centre.

Què hem aconseguit?
Tot i que el projecte encara no s’ha acabat, s’està
aconseguint:
• Treball conjunt.
• Cuidar un espai verd.
• Desenvolupar una activitat didàctica.

Què volem aconseguir?
• Tenir cura i manteniment d’ un petit espai que ens

va cedir l’Ajuntament del Districte de Gràcia al Bosc
Turull, ubicat al barri del Coll de Barcelona, on a
partir del treball conjunt dels alumnes i algunes
famílies de l’escola Montseny, s’ha volgut aconse-
guir tenir un espai verd on a partir de petites
plantacions i cultius, es veu i s’aprèn com va
creixent un hort.

• Fomentar el projecte futur de la nostra escola com
a “escola verda i sostenible”.

Escola Montseny

Cu idem l’hort a
l’escola Montseny

AMPA

• Treballar per conscienciar a tota la nostra
comunitat educativa de la importància de
cuidar el nostre planeta.

• Realitzar diverses actuacions enfocades al
tema del medi ambient.



On?
Moià , 08180 (Barcelona)

Contacte:
http://blocs.xtec.cat/joseporriolsroca/
T. 938 30 05 19

Qui som?
Escola i AMPA Josep Orriols i Roca (Moià)

Què hem fet?
S’ha dut a terme el projecte “Aula d’estudi i classes
d’alfabetització”.

Amb qui?
L’AMPA i conjuntament amb el personal docent del
centre i mares, pares, avis i antics alumnes que s’oferei-
xen a formar part del projecte.

Què hem aconseguit?
• S’ha aconseguit donar classes de reforç als alumnes

que ho necessitaven.
• S’ha aconseguit donar classes d’alfabetització a

famílies que ho desitjen.
• Obrir la biblioteca i les aules d’estudis per realitzar

aquest tipus d’activitat.

Què volem aconseguir?
• Proporcionar un reforç escolar als alumnes que, per

diferents circumstàncies, les seves famílies no els
el poden proporcionar.

• Garantir la igualtat d’oportunitats entre tots els
nens de l’escola.

• Ajudar a les mares i pares que no saben llegir ni
escriure a aprendre’n, per facilitar la seva integració.

Josep Orriols i Roca

Aula
d’estudi i classes
d’alfabetització

AMPA



AMPA

On?
A l’escola Pericot
Andreu Tuyet Santamaria, 35
17003 Girona

Contacte:
http://www.ampapericot.cat/
ampa@ampapericot.cat
T. 680 580 945

Qui som?
AMPA de l’escola Pericot de Barcelona

Què hem fet?
Hem creat l’”Hort pericot”. Un hort ecològic que re-
presenta una altra manera de fer, que cal anar
coneixent i incorporant. Es basa en el cultiu de les
plantes sense l’ús de productes químics i representa
tornar als productes de temporada, al mercat i al
consum responsable i sostenible

Amb qui?
Pares, mares, infants...?

Què hem aconseguit?
Poder dur a terme l’hort i anar cuidant-lo dia a dia
amb la participación dels infants, pares i mares i
docents de l’escola.

Què volem aconseguir?
Continuar desenvolupant el projecte, incentivant una
visió basada en el consum responsable i sostenible, i
a més utilizar l’hort com a una eina de treball, obser-
vació i experimentació.

Pericot de Girona

Hort Pericot



On?
Escola Pia,
Balmes, 208
08006 Barcelona

Contacte:
http://balmes.escolapia.cat/
balmes.ampa@escolapia.cat

Qui som?
Som l’AMPA de l’escola Pia de Balmes

Què hem fet?
Des de la comissió de menjador de l’AMPA hem
organitzat, conjuntament amb l’escola, una visita al
menjador de l’escola sota l’activitat “Apropem el
menjador”.

Amb qui?
És una activitat conjunta entre les famílies i l’escola.

Què volem aconseguir?
• Volem apropar els espais i el temps del migdia.
• Que les famílies puguin viure un dia al menjador

com fan els seus fills i filles.

Escola Pia de Balmes
AMPA

Apropem
el menjador



AMPA

On?
CEIP Puigventós
Antiga carretera de Martorell s/n
Olesa de Montserrat (08640)

Contacte:
http://www.ampapuigventos.cat
ampa@ampapuigventos.cat

Qui som?
L’AMPA de l’Escola Puigventós.

Què hem fet?
Hem desenvolupat la iniciativa “Sortida amb família”.
Són unes sortides que organitza l’AMPA per a les famílies.

Amb qui?
L’AMPA i tots els pares, mares i alumnes.

Què volem aconseguir?
• Afavorir la participació de les famílies a la

comunitat escolar
• Afavorir la relació pares-mestres-alumnes
• Realitzar activitats motivadores amb grups reduïts,

barrejant alumnes de diferents classes.

Què hem aconseguit?
La participació de les famílies, noves experiències.

Sortida en famíl ia

Escola Puigventós



Comunicació
a través d’i nternet

Qui som?
Som l’AMPA Taula Rodona, del CEIP Taula Rodona

Què hem fet?
S’ha potenciat molt la comunicació amb les famílies
a través d’internet. S’ha mantingut un grup Google
per correu electrònic, una web molt actualitzada i
enllaçada a Facebook i Twitter.
S’han fet diverses enquestes sobre l’opinió de les
extraescolars que es volien primer i posteriorment valorant-
les. També sobre els casals d’estiu. També s’han fet con-
sultes sobre la fórmula de pagar el material escolar.
Totes aquestes informacions han servit per orientar
l’actuació de l’AMPA.

Amb qui?
S’ha dut a terme amb l’AMPA i les famílies del centre.

Què hem aconseguit?
• Incrementar la participació i la vinculació de les famílies.
•  Fer una AMPA oberta a tothom.
• Millorar la comunicació de les famílies i cap a les

famílies.

Què volem aconseguir?
• Millorar la participació i vinculació de les famílies

i la relació amb les activitats que fa l’AMPA.
• Fomentar la vinculació i la participació de tots a l’AMPA

i a l’escola.
• Realitzar una gestió transparent amb una comuni-

cació eficient pel canal més adequat.

CEIP Taula Rodona

On?
CEIP Taula Rodona.
C. Frederica Montseny s/n
08192, Sant Quirze del Vallès
Contacte:
http://ampataularodona.cat/
ampataularodona@gmail.com

AMPA
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