Decàleg de criteris per demanar activitats del
Programa de formació de famílies
1. Necessitat d’un interlocutor o interlocutora de l’AMPA encarregats de formació, que
assegurin una bona coordinació entre direcció AMPA o AFA i referent municipal
del Programa. Les seves funcions seran:
◦ Vetllar perquè els interessos del col·lectiu quedin recollits en la demanda de
formació definitiva
◦ Assistir a les trobades de seguiment del Programa amb Educació.
◦ Organitzar l’espai de l’activitat i gestionar els formularis de drets d’imatge i
d’avaluació
2. Centrar les xerrades entre la segona quinzena de febrer i maig, i tenir en compte
que es poden programar activitats per el primer trimestre del curs vinent.
3. Pel que fa a la xerrada sobre el “Salt a l’ESO”, (adreçada als pares i mares de
sisè), es demana des d’una AMPA o AFA de primària i s’imparteix a l’IES adscrit.
Per tal que això sigui possible, l’institut ha d’oferir aquesta activitat. Si l’institut no la
pot oferir, es podrà assistir a un altre institut que sí que la imparteixi.
4. S’ha dissenyat un tríptic i un cartell únics per a tots els centres educatius.
5. S’estableixen uns mínims d’assistència:
◦ Xerrades: 15 participants per a 1, 2 o 3 centres
◦ Tallers i activitats vivencials:
▪ De pares i mares: mínim 12 participants per a 1, 2 o 3 sessions
▪ Mixtes (una amb infants i l’altra sense): mínim de 6 famílies i màxim de 9
▪ Familiars (adults i infants): mínim de 6 famílies i màxim de 9
◦ Teatre fòrum: Mínim de 18 famílies inscrites per a 3 AMPA / AFA mínim
6. Cal comunicar la inscripció a l’activitat anticipadament al Departament d’Educació
(93 483 26 57 / fpaneque@badalona.cat)
7. Es facilitarà servei de “cangur” només en les activitats d’àmbit ciutat o bé en
aquelles activitats en què participin conjuntament a partir de tres AMPA / AFA. Cal
demanar-ho, com a mínim, amb deu dies d’anticipació.
8. El Departament d’Educació, un cop li hagi arribat la demanda formativa de
cadascun dels centres, realitzarà una reunió amb els diferents l’interlocutors/es de
les AMPA / AFA de les zones educatives.
9. Un criteri que es tindrà en compte, molt favorablement, en l’adjudicació de les
activitats formatives és que s’organitzin conjuntament entre diversos centres
educatius de la zona.
10. El Departament d’Educació es compromet a fer un retorn als interlocutors/es de
com han funcionat les demandes formatives basant-se en les valoracions
recollides en finalitzar cada activitat.

