
 
 

 

Projecte / experiència: 

EDUQUEM EN FAMÍLIA 
 

Àmbit: 

Formació i coneixement 

Social i ciutadania 

Organitza: 

Servei d’Educació i les AMPA dels 

centres educatius de la ciutat 

         

          

 

 

Resum: 

Cicle de xerrades i activitats formatives que, al llarg del curs escolar, es porta a 

terme a diferents espais de la ciutat i 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. 

 

 

 

Descripció: 

El programa es va començar a gestar el curs 2009-2010, davant la necessitat 

d’unificar esforços i evitar duplicitats en les activitats formatives organitzades per 

cadascuna de les AMPA i arran de propostes plantejades en el marc del Consell 

Escolar Municipal.  

 

Durant el primer trimestre del curs 2009-10 ens varem reunir les AMPA, l’Àrea de 

Joventut i el Servei d’Educació de Banyoles per a compartir interessos i idear 

propostes. La idea principal de l’Ajuntament era oferir suport a les AMPA a l’hora 

d’organitzar un projecte compartit per tots, escollir temes i comunicadors i una 

estratègia de difusió. La intenció era aconseguir un cicle d’activitats comú, obert a 

tothom, unificar esforços, millorar la qualitat i arribar a un públic més ampli. La 

primera edició es va portar a terme durant el curs 2010-2011. 
 

La forma i el contingut del projecte: 

Una de les primeres tasques que es va dur a terme va ser passar una enquesta a 

totes les famílies. A partir del buidatge de les 540 enquestes rebudes es va 

començar a treballar el contingut i la forma del projecte, amb relació a proposta de  

dia de la setmana, horari, espais, temàtiques, etc. 

 

La difusió: 

Pel que fa a la tasca de difusió, cada curs s’editen unes targetes amb la 

programació i es pengen banderoles a la ciutat uns dies abans de cada activitat. 

Les AMPA fan difusió per correu electrònic i el Servei d’Educació a través del Blog. 

 

 

 

 



 

Funcionament: 

Des del seus inicis, el treball ha estat fluid i àgil. 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. Cada curs es programen entre quatre i cinc activitats, 

ubicades en diferents equipaments de la ciutat: escoles, instituts, teatre, auditori, 

etc. S’intenta que dintre el programa hi hagi activitats amb diferents formats i 

dinàmiques i que puguin interessar a famílies amb fills de diferents edats: 

reflexions per part de diferents professionals, experiències personals, tallers, etc. 

Les activitats s’acompanyen amb alguns recursos paral·lels, com ara venda de 

llibres, suggeriments de bibliografia, etc. 

 

El projecte es finança conjuntament entre les AMPA i l’Ajuntament. 

 

Objectius: 

 

 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 

 

 

Resultats/avaluació: 

 

La valoració de l’activitat es realitza a nivell intern per part del grup de treball i a 

nivell extern amb els participants a les activitats. Per a l’avaluació externa hem 

elaborat uns qüestionaris d’avaluació/satisfacció que estan a disposició dels 

participants a la sortida de cada activitat. També es pot respondre el qüestionari en 

línia a través del Blog del Servei d’Educació. 

 

La valoració general és molt bona en tots els aspectes (temàtica, experts 

comunicadors, material complementari, difusió, dies i horari, instal·lacions, 

valoració general de la iniciativa), així com la participació a les sessions que és 

d’una mitjana d’unes 250 persones i que en alguna sessió ha sobrepassat les 350. 

 

Contacte i enllaços 

 

Persona de contacte: els representants de les AMPA de Banyoles i la tècnica del 

Servei d’Educació de l’Ajuntament 

 

Telèfon: 972581848 (Servei d’Educació) 

Adreça electrònica: eduquemenfamilia@googlegroups.com 

Enllaços: Blocs de les AMPA dels centres educatius de Banyoles 

Bloc del Servei d’Educació: http://educacio.banyoles.cat 

 

 

 

 

  Servei d’Educació 

Ajuntament de Banyoles 

educacio.banyoles.cat 
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