PROGRAMA
D’ACOMPANYAMENT
EDUCATIU A LES
FAMÍLIES 2020-21

PARTIM DE:
•Reconèixer els sabers familiars i les raons de les seves accions
•Reconèixer el temps familiar com un espai relacional de valor pedagògic

VOLEM:
•Promoure l’establiment d’una comunicació basada en la reciprocitat en el marc
d’uns interessos educatius comuns entre els diferents agents de la comunitat
educativa
•Fomentar l’apoderament i visibilitat de les AMPA-AFA en qualitat d’agents
educatius en el seu paper educatiu i de socialització.

QUÈ FEM?
•
•
•
•

Oferir formació i assessorament a les juntes d’AMPA-AFA.
Donar suport a la dinamització de les AMPA-AFA.
Facilitar vincles i trobades d’AMPA-AFA per territori.
Fomentar la vinculació de les accions dirigides a les famílies en els àmbits:
– D’aquelles activitats que organitzen les mateixes AMPA-AFA.
– De la programació regular d’ Espais Socials de Debat Educatiu (ESDE).

AMB QUI TREBALLEM?
• Amb les AMPA-AFA dels centres educatius públics i concertats dels 6 als 16 anys.
• Amb entitats d’educació i del lleure que treballen amb i/o per les famílies.
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QUÈ SÓN ELS
ESPAIS EDUCATIUS ? (ESDE)
1.- Activitats adreçades a les ampa-afa per millorar gestió i cohesió.
2.- Activitats adreçades a les famílies per enfortir vincles amb l’AMPA-AFA i el centre
educatiu.
3 .-Creació d’espais sòcio-educatius amb les famílies conjuntament amb les AMPA-AFA que
puguin tenir una continuïtat del seu procés consolidant grups promotors entre les
famílies.

QUÈ ÉS EL CATÀLEG ESDE?
Eina viva i dinàmica que ens ajuda a compartir i construir conjuntament amb els serveis
municipals i les ampa-afa un seguit d’activitats que tracten sobre el rol educatiu i
socialitzador de les famílies amb les seves filles i els seus fills.

Espais de Debat Educatiu (ESDE)
ACTIVITATS VINCULADES
OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
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Sessions puntuals i
monogràfiques per
interès en temàtiques
concretes
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Sessions programades amb
compromís en l’assistència on
compartim funcions i temes
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Famílies dels
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vinculades a l’AMPAAFA que actuen com
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amb el suport de
tècniques del PAEF

