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Formació Virtual !! 

 

 
 Reflexionar sobre el paper de les AMPAs 

La participació dels pares i mares a l’escola 
Diferents modalitats de participació 
 

 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. 

Instruments per millorar la participació  
L’organització de les tasques habituals i la realització de projectes  
El paper de la Junta de l’AMPA 
Els delegats de pares i mares i les seves funcions 
L’assemblea de socis i les condicions del seu funcionament 
 

 Intercanviar experiències i reflexionar sobre les activitats i estratègies més 
habituals de les AMPAs.  

 
 Programa i horari 

 
09.15 h.  Accés a la Sala Virtual 
 
09.30 h.  Presentació de la CCAPAC i definició de les AMPAs  

(a càrrec de membres de la Junta de la CCAPAC) 
 
10.30 h. Pausa  
 

11.00 h. El funcionament de les AMPAs, el rol de la junta i com es pot 
millorar (a càrrec de Juanjo Fernández, escriptor i conferenciant per a 
famílies, escoles, empreses i mitjans de comunicació) 

 
14.00 h. Fi de la sessió 

          
 

 
 Lloc de realització 

 
Entorn Virtual (plataforma Zoom) 
 
 

 

 Objectius de la formació 
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 Inscripció  
 
Per fer inscripció adreceu-vos a la pàgina web de la CCAPAC:  http://www.ampas.cat 
 
O bé cliqueu directament sobre aquest enllaç:   
 
http://www.escolacristiana.org/esdeveniments/inscripcio.aspx?idev=298 
 
 
 Data límit d’inscripció: fins al dia 11 de febrer de 2021  
 

 Rebreu l’enllaç a la sessió virtual per correu electrònic el dia abans  
 
 
 Aportació econòmica: 
 
- Persones d’AMPAs associades a la CCAPAC (*): gratuït  
 
- Persones d’AMPAs no associades a la CCAPAC (*): 40€ per persona 
 
Número de compte de la CCAPAC per fer l’ingrés: ES32 0081 0057 3800 0244 2647 (Banc 
Sabadell) (poseu com a concepte el vostre nom i cognom).  
 
Qualsevol modificació sobre l’opció escollida o sobre el participant que hi assistirà, o si us 
voleu donar de baixa, cal que ho comuniqueu abans de divendres dia 12 de febrer a les 
14:00h, a l’adreça de correu electrònic: formacio@escolacristiana.org 
 
 
 
 (*) AMPAs associades a la CCAPAC 

 
 
Es considera AMPA associada a la CCAPAC aquella que està al corrent del pagament de la 
quota corresponent directament a la CCAPAC o bé a la FAMPAEC, a la FAPAMAC o a la 
Federació d’AMPAS de l’Escola Pia de Catalunya.  
 
A la web www.ampas.cat, a l’apartat “Qui som”, trobareu una relació d’AMPAs 
associades on podreu comprovar si la vostra Hi és o no. 
  


