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Missió i visió
La missió de la FAPEL és la de difondre

propi, formin part del Servei Educatiu

i defensar la llibertat i el dret dels pares

de Catalunya, segons estableix la LEC

i mares a escollir l’educació en condici-

de 2009.

ons d’igualtat, que vulguin per als seus
fills.

La nostra visió és esdevenir una institució de referència a l’educació de Catalu-

Entenem que aquests drets i llibertats

nya i Europa, que contribueixi a assolir

emanen directament de la dignitat de la

una societat més plural, lliure i equita-

persona, de les declaracions dels drets

tiva, a través de l’educació dels nostres

humans, així como del mandat consti-

infants i de les seves famílies.

tucional i estatutari.
Els nostres valors s’ancoren a les declaPer tal de protegir el dret dels pares i

racions dels drets humans, dels infants

mares, així com de la societat civil de la

i de les famílies, sota la perspectiva de

que formen part, reconeixem el dret a la

l’humanisme cristià i que ens configuren

promoció d’escoles i iniciatives educati-

com a ciutadans d’Europa.

ves que, amb el seu projecte o caràcter
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Reunions amb AMPA
Per a FAPEL és molt important que les seves AMPA estiguin al corrent de tots els avantatges que la Federació els
proporciona. Per aquest motiu, s’han realitzat reunions per
presentar i oferir els millors serveis a les escoles de les associacions, resoldre dubtes i tractar de primera mà temes
importants del sector educatiu.
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Acords de col·laboració
Amb l’objectiu de buscar aliances estratègiques amb empreses i entitats que puguin aportar propostes i projectes
interessants per a AMPA i escoles, FAPEL ha signat nous
acords de col·laboració i ha donat continuïtat a aquells
projectes, propostes i serveis que han estat de més utilitat
per els seus associats.
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3’1416
Avui dia, el bullying i altres formes d’asset-

empeny 3,1416, empresa responsable dels

jament psicològic, psíquic o, fins i tot, infor-

tallers ‘Aprèn a defensar-te’.

màtic, són una realitat present a les aules.

Formats per un cicle de 4 sessions, que es

Davant d’aquestes situacions, cal dotar als

duen a terme en dissabte, els tallers treba-

alumnes d’eines per defensar-se i aprendre

llen aspectes com la gestió de conflictes;

a combatre-les. Aquesta és l’objectiu que

la seguretat online, fent especial èmfasi en el paper de les xarxes socials;
com actuar davant del assetjament escolar ; la importància de la comunicació
familiar... Temes que es treballen seguint
un format xerrada, alhora que s’ensenya
als nens i nenes principis bàsics de defensa
personal.
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Epitech
Epitech és una escola superior d’informà-

Epitech s’ha implantat a Barcelona, la marca

tica fundada l’any 1999 a França. Gràcies a

encara és poc reconeguda. Des de FAPEL

la seva pedagogia innovadora, basada en la

es donaran a conèixer les activitats que

realització de projectes, permet formar, en

realitza Epitech així com la seva oferta

5 anys, a experts del sector. Està present

universitària entre les escoles i AMPA

en 13 ciutats franceses i a Barcelona, Ber-

associades a FAPEL.

lín i Brussel·les. Tot i que fa cinc anys que
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Correm Junts
Aspasim
Aquest any 2017, FAPEL va renovar el

integració i la participació de les per-

conveni de col·laboració amb la Fundació

sones amb discapacitat psíquica en un

Aspasim arran de la cinquena edició de la

esdeveniment esportiu –alhora que

Milla de Sàrria 2017 – Correm Junts. Un

festiu– en unes condicions completa-

acord que té com a objectiu promoure la

ment normals.

Mary’s Meals
Mary’s Meals és una fundació que apor-

tre les escoles i AMPA de

ta una solució senzilla a la fam al món:

FAPEL, donant-li difusió

proporcionar àpats diaris als nens i ne-

a través de les eines de

nes dels països més pobres a l’escola.

comunicació

L’objectiu d’aquest conveni és donar a

(Web, XXSS, newsletter, re-

conèixer aquesta gran iniciativa en-

vista, etc.).
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Connecta+
Aquest any 2017, la Fundació Impuls va

i nenes –a partir de cinquè de primà-

endegar el seu nou projecte formatiu,

ria– a entendre les precaucions que

Connecta +. Connecta+ consisteix en un

són necessàries a l’hora de moure’s

compendi d’unitats didàctiques i exercicis

per la xarxa.

creats amb l’objectiu d’ajudar als nens

iKanguro
FAPEL va signar un conveni de col·labora-

des a FAPEL podran obtenir significa-

ció amb iKanguro, un innovador sistema

tius descomptes especials si contrac-

de seguretat i identificació que funciona

ten algun dels productes d’Ikanguro.

a través d’una polsera intel·ligent. Fruit
d’aquest acord, les entitats associa-
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Dinantia
Dinantia és una nova aplicació de comu-

temps real, fet que redueix les tasques

nicació que permet a les escoles i pro-

administratives. FAPEL té un conveni de

fessors

enviar

missatges

col·laboració amb aquesta entitat mitjan-

al mòbil de pares i alum-

çant el qual les entitats associades a

nes. Com a avantatge, les

FAPEL tenen uns descomptes en els

respostes són rebudes a

serveis que ofereix Dinantia.

Seedbox
Seedbox és un kit ple de valors per a ini-

ra emocionant als centres educatius,

ciar-se en l’auto cultiu urbà, la pròpia cai-

prioritzant les competències i els ob-

xa es converteix en la taula de cultiu i

jectius d’aprenentatge i desenvolupa-

conté tot el necessari per plantar. FAPEL i

ment personal dels nens que ara cur-

Seedbox han arribat a un acord de col·la-

sen el primer cicle de primària.

boració per fer arribar aquesta aventu-
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Central de compres i reutilització de llibres de text
Creació i manteniment d’una central

ció, tant a nivell particular com col·lectiu.

de compra de llibres de text, per als

A més, FAPEL posa a l’abast de les famí-

associats i famílies de FAPEL. Organit-

lies el servei de llibres de text que ofereix

zació i logística de projectes de reutilitza-

a les seves AMPA.

Arç Corredoria d’Assegurances
FAPEL té un conveni de col-

millorar l’oferta d’assegurances adre-

laboració amb Arç Corre-

çada al conjunt d’entitats federades,

doria d’Assegurances amb

així com l’oferta de serveis i productes

l’objectiu de mantenir i

de consum personal.
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Actes promoguts per FAPEL
Amb l’objectiu d’oferir i apropar iniciatives interessants a les
seves entitats federades, FAPEL ha impulsat les següents iniciatives:

FAPEL University Day
#CiberassetjamentZero
Cafè amb... Albert Cortina
Taula Representants Polítics

17
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FAPEL University Day

FAPEL University Day és una iniciativa de-

en tot tipus d’estudis, per tal d’ajudar a cada

dicada a l’organització d’esdeveniments es-

estudiant a trobar la Universitat més adequa-

colars. L’objectiu del projecte és establir

da segons els seus interessos i capacitats.

un punt de trobada per alumnes, professors i Universitats, per tal d’ajudar

En aquest marc, els alumnes i les famílies

a cada estudiant a trobar la Universitat

podran contactar amb els representants de

més adequada segons els seus interes-

les diferents universitats, que donaran infor-

sos i capacitats.

Amb aquesta iniciativa,

mació i assessorament, així com informació

FAPEL posa el servei de les escoles catalanes

sobre els seus programes d’ajudes i beques.

el contacte amb Universitats nacionals i internacionals, de primer nivell i especialitzades
19
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FAPEL University Day
Barcelona
- V edició a Barcelona
- Fira de grau
- Data: 20 d’octubre de 2017
- Lloc: Highlands School Barcelona
- Alumnes assistents: 1.800
20
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FAPEL University Day Lleida
- III edició a Lleida
- Fira de grau
- Data: 27 d’octubre de 2017
- Lloc: La Llotja Palau de Congressos Municipal
- Alumnes assistents: 800
21
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FAPEL University Day
Tarragona
- II edició a Tarragona
- Fira de grau
- Data: 10 de novembre de 2017
- Lloc: Palau Firal i de Congressos de Tarragona
- Alumnes assistents: 850
22
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FAPEL University Day
Girona
- II edició a Girona
- Fira de grau
- Data: 24 de novembre de 2017
- Lloc: Palau de Congressos de
Girona
- Alumnes assistents: 900
23
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#CiberassetjamentZero

Amb el boom de les xarxes socials ha

i altres associacions educatives. Cal que

aparegut un nou model d’assetjament:

siguem agents referents i ensenyem

el cyberbullying o ciberassetjament esco-

la importància de respectar l’altre, de

lar. FAPEL està involucrat activament en

respectar els que són o pensen dife-

la campanya #CiberassetjamentZero, en

rent i, també, d’estimar-los de debò

la qual treballem conjuntament amb to-

com a persones amb tots els drets i

tes les federacions d’AMPA de Catalunya

les dignitats.

24
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Cafè amb... Albert Cortina
de les persones i de la biosfera. L’esmorzar
va comptar amb participants de reconegut
prestigi: Paco Badia (Representat d’AMPA),
Rosa M. Piqué (Responsable de l’àrea educativa de la Fundació Escola Cristiana de
Catalunya), María Julia Prats (Doctora en
Business Administration, Harvard UniverConcretament, aquesta edició va girar al

sity; MBA, IESE, Universitat de Navarra;

voltant del transhumanisme i l’impacte que

Ingenieria Industrial, UPC.), Gregorio Luri

té en l’educació, de la mà d’Albert Corti-

(Professor de Filosofia i llicenciat en Ciènci-

na, advocat i urbanista. Davant la soci-

es de l’Educació. Premi Extraordinari de Lli-

etat biotecnològica que està esdevenint ja

cenciatura en Eiències de l’Educació i Premi

present, promou un humanisme avançat,

de Doctorat en Filosofia).

obert a la transcendència, a través del qual
les tecnologies emergents estan al servei
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Taula Representants Polítics:
L’escola concertada a la Catalunya
del Futur
El passat 11 de desembre es va celebrar

L’acte, va reunir representants d’educació

la taula rodona “L’escola concertada a la

dels diferents partits polítics que van con-

Catalunya del futur”, convocada per les

correr a les eleccions del dia 21 de desem-

patronals de l’escola concertada i les as-

bre. Va ser moderat per la periodista Eva

sociacions d’AMPAs CCAPAC i FAPEL. L’ob-

Millet, i va comptar

jectiu de la taula és donar l’oportunitat

d’Anna Simó (ERC), Lluís Font (Junts per

d’estar present i escoltar de primera mà

Catalunya), Sonia Sierra (C’s), Esther Niu-

el posicionament de cada partit respecte

bó (PSC), Fernando Sánchez (PP) i repre-

a l’educació concertada.

sentants de Catalunya en Comú.
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FAPEL participa a...
Per tal de donar suport a iniciatives properes als valors de la
Federació i que poden ser beneficioses per les nostres escoles, FAPEL ha col·laborat les següents iniciatives:

Milla de Sarrià
Debat ‘Ara és Demà’
Reforma horària
Torre de Llibres
Participació activa a l’EPA
Participació activa al CECE
Tallers ‘Aprèn a Defensar-te’
Festa de voluntaris d’ASPASIM
Congrés Internacional Barcelona Inslusiva
29
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Milla de Sarrià
Per cinquè any consecutiu, Aspasim ha estat

han participat 1,714 corredors, 179 volun-

l’encarregada d’organitzar la Milla de Sàrria,

taris, 167 corredors solidaris i 270 persones

una cursa que es caracteritza per estar ober-

amb discapacitat intel·lectual. Així mateix,

ta a tothom, amb especial atenció a les per-

s’han aconseguit 43 patrocinis i s’han recap-

sones amb algun tipus de discapacitat física.

tat 14,193 euros.

Durant la Milla, corredors amb discapa-

Una gran iniciativa que necessita l’esforç i la

citat i sense es barregen de manera uni-

solidaritat de moltes persones per poder tirar

forme per evitar la segregació. Aquest

endavant. És per això que FAPEL anima els

any 2017, aquesta iniciativa ha estat un èxit

seus associats a participar com a voluntaris

de participació i solidaritat. Concretament,

en les seves edicions.
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Ara és demà

El debat “Ara és demà” ha estat un tema

mílies, com que aquestes són l’element

latent durant tot l’any, en el qual FAPEL ha

primigeni de l’educació, i els principals

participat activament. El mes de juliol pas-

educadors i han de fer equip amb el

sat, el Consell Escolar va aprovar un docu-

professorat i els altres professionals

ment que recull una base de consens entre

de l’educació, i assumir cadascú el seu

la major part dels sectors presents.

rol sumant esforços d’una manera co-

El document reconeix aspectes tan signifi-

herent, que, sense cap mena de dubte, té

catius, i de clara importància per a les fa-

un efecte sinèrgic i multiplicador.
31
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Reforma Horària
a les trobades al territori, perquè creu
fermament en la millora per a l’educació i la societat. La reforma horària
impulsa uns hàbits horaris cívics, potenciant la igualtat entre les persones, les
nostres capacitats de bona relació i, sobretot, la nostra salut i benestar. Per acon110 organitzacions, entre elles FAPEL, van sig-

seguir-ho,

la

reforma

horària

proposa:

nar el passar mes de juliol el Pacte Nacional per la
Reforma Horària. Després de 4 anys de treballs

• Compactar la jornada laboral per sortir

i debats, s’han acordat els paràmetres per ins-

abans de la feina.

taurar noves franges horàries de referència. La

• Introduir horaris laborals més flexibles

reforma es començarà a instaurar l’any 2018, i

d’entrada i sortida.

l’objectiu és assolir-ne la normalitat en el 2025.

• Avançar les hores dels àpats, tant del dinar com del sopar.

32
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• Sincronitzar els horaris de les empreses,

alt nivell a les taules quadrangulars i

institucions i actors socials i culturals.
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Torre de Llibres
aconseguir que els alumnes d’entre 6 i 12
anys d’escoles de Catalunya llegissin més de
26.000 llibres en tan sols deu setmanes.

FAPEL va participar en la iniciativa amb
l’objectiu de motivar i incentivar la lectura entre els escolars i assolir el repte: llegir tants llibres com l’alçària de
la Sagrada Família (170 metres). El mes
de maig passat, les escoles i biblioteques
participants van assolir el repte, gràcies
a més de 10.000 alumnes (d’entre 6 i 12
anys) que s’havien sumat al projecte, desLa iniciativa Torre de Llibres, impulsada

prés de llegir un total de 26.000 llibres, en

per la plataforma per al foment de la lec-

només deu setmanes.

tura i la comprensió lectora Xim i Xesca, va

33
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Participació activa al CECE
Els dies 2, 3 i 4 de novembre passat va te-

entre escola i família, l’educació emocio-

nir lloc el Congrés Nacional de la Confedera-

nal, la innovació educativa i el lideratge. La

ció Espanyola de Centres Educatius (CECE).

conferència inaugural va anar a càrrec del

El lema central d’aquest 45è congrés va

professor César Bona, que va dissertar so-

ser

Es

bre els reptes educatius en l’entorn actual.

van convidar membres de FAPEL a assistir

Els temes d’enguany han estat molt d’actu-

a aquest congrés de la CECE, organització

alitat, com és habitual, a més dels múltiples

educativa de centres d’ensenyament d’arreu

tallers d’aspectes concrets d’aplicació edu-

d’Espanya. FAPEL representa els pares i les

cativa, però destacaríem especialment les

mares de les escoles que la CECE representa

ponències relatives a l’educació emocional

a Catalunya a través de la Federació Catala-

(Antonio Rodríguez Hernández), al lideratge

na de Centres d’Ensenyament.

(Juan Ferrer) i a la comunicació (Rafael Mar-

“Emoció+Creativitat+Innovació”.

tín Aguado), que van aportar una visió molt
Els continguts presentats i debatuts van ser

ajustada al món educatiu, de les escoles i

molt interessants i van tractar, entre d’altres,

les famílies.

aspectes relacionats amb la comunicació
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Participació activa a l’EPA
FAPEL, en la seva participació en aquests
fòrums, posa sempre de manifest la importància del dret a l’educació, que implica equitat d’accés i la llibertat d’elecció de
centre.

Assemblea General a Tallinn
Durant els dies 24 i 25 de novembre va tenir lloc

Congrés Internacional i Assem-

l’Assemblea General de l’European Parents Asso-

blea General a Xipre

ciation (EPA), a Tallinn, Estònia. Hi va haver re-

“Pares i mares representants de 18 països

presentants de gairebé tots els països d’Europa

europeus van participar en el Congrés Inter-

per tractar temes que realment són rellevants en

nacional i Assemblea General d’EPA a Paphos

l’educació i les famílies. La temàtica de la trobada

(Xipre). L’esdeveniment, celebrat del 22 al

va ser “Role of Parents in Guiding their Children

24 d’abril de 2017, tenia per temàtica “Una

towards the Most Suitable Personal Careers” (El

Europa més social per als pares i els fills”, i

paper dels pares i les mares en l’orientació dels

va comptar amb la presència de destacats

fills cap a les carreres personals més adients).

representants de la Comissió Europea.

35

Memòria FAPEL 2017

Tallers ‘Aprèn a Defensar-te’
18 de novembre, fruit de l’acord firmat amb
3,1416, representat per Toni Marin i Mònica
Gonzalo. En aquesta presentació es va explicar el funcionament d’aquests tallers, els
quals pretenen proporcionar als joves les
eines necessàries per enfrontar-se a situFAPEL va assistir a la presentació dels tallers

acions com baralles, assetjaments físics o

‘Aprèn a defensar-te’, celebrada el passat

mitjançant les xarxes, bullying, etc.

36
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Festa de voluntaris d’ASPASIM
Els voluntaris són el cor de qualsevol projecte so-

ta Contes d’ASPASIM el Botó Màgic –format per

lidari. Per aquest motiu, la fundació ASPASIM va

persones amb discapacitat intel·lectual– i el grup

organitzar una magnífica celebració per agrair-

musical Bluesix, així com sopar de pica-pica a

los-hi la seva feina. El passat dia 20 de setem-

càrrec d’ENDEMAR.

bre, la Sala Moragas del Centre Cultural el Born
va esdevenir l’escenari d’una divertida festa que

FAPEL, que té un conveni de col·laboració

va comptar amb les actuacions del grup de Con-

amb ASPASIM, no va voler faltar a l’acte.

37
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FAPEL als mitjans
A continuació es presenten les diferents aparicions de la FAPEL als mitjans de comunicació, tractant temes com l’escolarització a casa, la prevenció del ciberassetjament escolar,
la defensa de l’escola concertada, la formació i sensibilització
adolescent digital, etc.

39
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FAPEL als mitjans

Prevenció del ciberassetjament
escolar
- La Vanguardia
- Versió: Digital

Prevenció del joc de ciberassetjament “La Ballena Azul”
- Cuatro
- Versió: Digital

40
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FAPEL als mitjans

Enfrontar-se a la victimització
d’Internet
- El Economista
- Versió: Digital

Eliminar imatges compromeses
del ciberespai
- El Derecho.com
- Versió: Digital

Fer front a la victimització
de les Xarxes Socials i Internet
- Lawyerpress
- Versió: Digital
41
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FAPEL als mitjans

Intervenció de Marcial Quintairos sobre l’escolarització a casa
- Cadena COPE
- Versió: FM

L’escola

concertada

amenaçada
- El Nacional.cat
- Versió: Digital
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NEWS
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Relacions amb mitjans de comunicació
Amb l’objectiu de traslladar els valors, novetats i opinions de FAPEL a la societat, s’han enviat
diverses Notes de Premsa i comunicats sobre temes transcendentals als principals mitjans de
comunicació
catalans
i
estatals,
generals
i
especialitzats.
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A continuació es presenten alguns exemples:

NOTA DE PREMSA
Barcelona, 12 de setembre de 2016

Feliç curs 2016-2017
Repensar el sistema, donar suport a la innovació pedagògica, encarar la reforma horària i el finançament del
Servei d'educació de Catalunya seran els quatre pilars de la nostra acció enguany. I com sempre, defensar la
llibertat i els drets de les famílies per triar l'escola que vulguin per als seus fills, en igualtat de condicions.

La Fapel– Federació d’ Associacions de Mares i Pares de l’ Escola Lliure de Catalunya -, que representa a
més de 140.000 famílies de l’escola concertada i privada no confessional, té com a objectiu defensar el dret,
tan vulnerat actualment, dels pares a triar l’educació que desitgen que rebin els seus fills, donar la
benvinguda a l'inici d'un curs ple de projectes i volem centrar la nostra tasca en favor dels drets i les llibertat
en aquests quatre pilars concrets.
Per això, participarem molt activament des del Consell Escolar de Catalunya en el projecte “Ara és
demà”, on volem aportar el nostre punt de vista sobre l'educació a Catalunya, amb la coherència de 30 anys
de reivindicació i defensa d'un model plural i de qualitat, en un entorn de llibertat i equitat.
També donarem suport a tot el procés que sobre la innovació pedagògica bull al nostre país. Els pares i
mares no en som els experts, però la nostra opinió i el nostre suport ha de ser indispensables per tal que les
escoles i els mestres assumeixin definitivament les innovacions assenyades i necessàries per a l'entorn social
i econòmic que vivim. En particular pararem atenció a l'educació inclusiva, a l'encara nonat decret i com
volem el futur.
Igualment, donarem la nostra opinió sobre les reformes horàries, amb l’èmfasi sobre el fet que els pes de la
conciliació de la vida familiar i laboral ha de recaure sobre tota la societat, no només o preferentment
sobre l'escola. Els pares i mares tenim el dret principal i la obligació, per una banda dirigir i per l'altra
col·laborar amb els mestres en el procés educatiu dels nostres fills i filles. I necessitem temps.
Finalment, seguirem treballant per la millora del finançament del Servei d'educació de Catalunya. Només
així es pot garantir millor la pluralitat de projectes, de centres, de qualitat en el professorat i, fonamental,
garantir l'equitat: l'exercici del dret i la llibertat dels pares a triar l'escola que desitgin, en igualtat de
condicions.
Com sempre, la Fapel fa una crida a tots els pares i mares de Catalunya perquè s’impliquin personalment
en la defensa del Servei d'Educació de Catalunya, pels atacs que arriben en contra de la llibertat i del bon
finançament per a tots del model de concerts, pels atacs contra el dret dels pares i mares a ser els
veritables primers educadors dels seus fills, i també per tenir el seny de no fer de les aules i l'escola un
camp de batalla ideològic, polític o judicial.
Per a més informació:
Josep Manuel Prats
President de la FAPEL
Tel:931580242–662607850

Consell de l'Audiovisual de Catalunya
Loppacher
i Crehuet
C/ Sant Elies, 21,Sr.
1-1Roger
- 080006
Barcelona - correu:
fapel@fapel.cat

President
C/ dels Vergós, 36-42 / 08017 – Barcelona
Barcelona, 9 de novembre de 2016
Distingit senyor,
Com a president de la Fapel, federació d'ampa que agrupa més de 140000 pares i mares de Catalunya, volem denunciar
el contingut d'un diàleg al capítol “Freud” de la sèrie de Televisió MERLÍ, emès el passat dilluns 7 de novembre al
vespre.
El diàleg, cap al minut 20 del video publicat pel servei de TV3alacarta a la seva web, menysté una realitat en la que
confien més d'un terç dels pares i mares de Catalunya, que és l'escola d'iniciativa social que forma part del Servei
d'Educació de Catalunya, establert a la LEC per un pacte i un consens de més del 80% del Parlament de Catalunya.
Aquest menysteniment suggereix algunes idees, que considerem injustes i que poden induir a error i a l'enfrontament
entre una majoria de ciutadans telespectadors que desconèixen la realitat de l'ensenyament a Catalunya; aquestes idees
són:
1.

Que les escoles d'iniciativa social haurien de desaparèixer. Això és un atac a la llibertat d'educació, consagrada
pels drets humans i les lleis en vigor a Catalunya.

2.

Que les escoles d'iniciativa social tenen el mateix finançament per part de l'administració que les escoles de
titularitat pública, quan realment no perceben ni el 40% del cost de la plaça escolar pública.

3.

Explicita que “encara no ha començat la guerra”, per tan s'albira i fomenta un confrontament civil dins del
sistema educatiu que ni existeix realment i, en qualsevol cas, es fomenta amb manca d'informació.

Per tant, demanem que es procedeixi segons correspongui per la llei per tal de corregir, subsanar i evitar en el futur els
atacs als drets humans de les persones, així com no cridar a la confrontació en un àmbit que hauria d'estar lluny de
plantejaments ideològics, que el fomenten.
Des de la Fapel volem també fer una crida als mitjans a defensar el servei d'educació de Catalunya, tal com està definit
a les nostres lleis, de manera que disposem com a país del millor sistema educatiu sigui tant de titularitat pública com
d'iniciativa social, en un marc de llibertat i d'igualtat de condicions d'accés i d'oportunitats.
Esperem la vostra resposta a un col.lectiu que, des de fa mesos rep força atacs injustificats a l'exercici pacífic dels seus
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Elements de comunicació
Amb l’objectiu d’establir un diàleg continuat amb els
seus associats per donar a conèixer totes les tasques
que es fan des de la FAPEL, s’han posat en marxa dels
següents elements comunicatius:
		
- Butlletins FAPEL: revista i newsletter
		
		
- Renovació de la web FAPEL
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Butlletins FAPEL
Revista FAPEL
Per tal de fer una màxima difusió de la revis-

digital (més de 10.000 enviaments) a to-

ta FAPEL, es fa un enviament de 10.000

tes les escoles públiques i privades de

exemplars en paper a les famílies de les

Catalunya, així com Administracions públi-

escoles afiliades i AMPA i un enviament

ques i òrgans de direcció del Govern.

Exemple de portada d’enviament en paper

Exemple d’e-mailing d’enviament digital
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Revista FAPEL 26

Revista FAPEL 27

- En portada: Un nou sistema

- En portada: Orientem?

- Març 2017

- Novembre 2017

- Tirada: 20.000 exemplars

- Tirada: 20.000 exemplars

- Dipòsit legal: B-12.545-2009

- Dipòsit legal: B-12.545-2009
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Butlletins FAPEL
Newsletters
Per tal de fer una màxima difusió de les acti-

Així mateix, es recomana a les escoles que

vitats realitzades per la FAPEL, es fa l’envia-

facin l’enviament a totes les seves famílies.

ment digital d’una newsletter mensual a
totes les entitats aﬁliades a FAPEL, així

També s’aprofita aquesta eina per donar a

com a les Administracions públiques i en-

conèixer els projectes interessants que rea-

titats rellevants del món educatiu.

litzen les diferents escoles.

Gener 2017
- Debat ara és demà
- Difusió: 2.980
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Newsletters 2017
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Abril 2017

Maig 2017

Juny 2017

Tenim nova web!

Implicació al ‘Ara és demà’

Bones vacances

Novembre 2017

Desembre 2017

Taller Aprèn a defensar-te

Bones festes

Memòria FAPEL 2017
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Renovació web FAPEL
- Creació, disseny i restructuració d’apartats
- Creació i disseny de banners
- Canvis i actualització de continguts
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Creació, disseny i reestructuració d’apartats
Amb l’objectiu de crear una web adap-

sisteix l’esdeveniment i quins beneficis

tada a les necessitats específiques de

aporta als diferents col·lectius que poden

FAPEL, s’han reorganitzat i creat els

assistir-hi.

apartats de:
‘Actes’: per donar visibilitat a

A més, s’ha eliminat la pestanya ‘Àrea

les activitats en què participa FAPEL al

FAPEL’ per crear una pestanya única

llarg del temps.

dedicada a ‘Notícies’ situada a la barra

-

-

‘FAPEL University Day’: per

horitzontal del menú principal.

explicar més detalladament en què con-
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Canvis i renovació de continguts

Per mantenir actualitzada la web, s’in-

cripcions a diverses iniciatives, links, etc.

trodueixen setmanalment notícies amb

A més, darrerament s’han fet canvis en

un format més atractiu, pels usuaris:

els apartats ‘Escola FAPEL’, ‘Club FAPEL’,

textos justificats, fotografies més grans,

i ‘FAPEL et dona veu’ per millorar-ne els

programes

continguts i fer-los més atractius.

56
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destacats,

ins-
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Participació de FAPEL a:
- L’àmbit polític
- L’esfera associativa
- L’entorn intitucional
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Participació a l’ambit polític

FAPEL ha realitzat diverses trobades amb par-

sector de l’educació, com ara el debat ‘Ara

tits polítics al Parlament, per tal de contrastar

és demà’, els consells escolars de centre, etc.

i aportar informació i criteris sobre l’ensenya-

També s’ha realitzat una reunió amb l’actu-

ment, la llibertat d’educació i el finançament.

al Consellera d’Educació, l’Hble. Sra. Clara
Ponsatí, per intercanviar punts de vista so-

A principis del mes de maig, FAPEL es va re-

bre l’ensenyament concertat i les iniciatives

unir amb l’aleshores Consellera d’Ensenya-

de les federacions de pares sobre temes com

ment de la Generalitat, l’Hble. Sra. Merit-

el ciberassetjament, la reforma horària, la tu-

xell Ruíz, per tractar temes d’actualitat del

toria compartida, etc.
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Participació a l’esfera associativa
- La dinamització de la creació de coordinadores d’AMPA de les escoles d’Iniciativa Social a les diferents ciutats de Catalunya,
amb l’objectiu de sensibilitzar i defensar l’acFAPEL ha treballat amb les AMPA mitjançant

tual model del servei d’educacio de Catalunya.

diverses accions:
- Les noves incorporacions d’AMPA
- Participació en el Congrés de FEPACE, fe-

(2015 i 2016).

deració d’AMPA a nivell estatal a A Coruña.
- Multitud de reunions amb les AMPA as- Promoció, a través de COFAPA, de “Diálo-

sociades a FAPEL, per orientar, assessorar

gos de Educación”, a Madrid.

i fomentar la sensibilitzacio de les famílies
envers els drets i llibertats educatives.

- Participació, a través d’EPA, com a vicepresi-
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dent, a diversos projectes europeus ERAS-

- Participació a la Plataforma per una Esco-

MUS+ sobre educació, LLL, etc.

la Inclusiva.
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Participació a l’entorn institucional
Per tal de donar veu a les famílies que for-

A més, FAPEL ha participat activament als

men part de FAPEL, es participa a:

organismes dels que forma part:
- Consell Escolar de Catalunya

- Taula de pares i mares, amb totes les

- Consell Permanent del Consell Escolar

Federacions d’AMPA de Catalunya.

de Catalunya
-

Comissió de Programació del Con-

- El debat ‘Ara és demà’: El president de

sell Escolar de Catalunya

FAPEL, com a membre de la comissió perma-

- Consell Escolar de Barcelona

nent del Consell Escolar de Catalunya, ha par-

- Consorci d’Educació de Barcelona

ticipat activament en la definició del debat i

- Consell de Escolar Territorial Catalu-

conclusió del debat ‘Ara és demà’.

nya Central
- Consell Escolar Territorial del Maresme

- Participació en la Reforma Horària: Després

- Consell Escolar Territorial del Vallès

de 4 anys de treballs i debats, FAPEL ha signat

- Comissions de Garanties d’Admisió de

el Pacte Nacional per la Reforma Horària, im-

Barcelona

pulsat per la Generalitat de Catalunya.
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Xarxes socials
Avui en dia, la majoria de les empreses són plenament
conscients de la importància de les Xarxes Socials. Qualsevol empresa que es preï té una persona o un departament que es dedica al manteniment dels seus perfils
/ pàgines de Xarxes Socials de forma interna o externa.
Les Xarxes Socials també ajuden al posicionament de la
marca i del web i, a més, serveixen per crear comunitat,
escoltar i respondre, defensar els propis interessos i donar visibilitat a la tasca que es fa des de la pròpia entitat.

63

Memòria FAPEL 2017

Estratègia xarxes socials
Quan parlem de tenir presència a les Xarxes

Socials i que podem captar mitjançant al-

Socials, no es tracta simplement d’obrir un

gun tipus d’estratègia en els #FAPELUday.

perfil públic i afegir continguts. Ni tampoc
ens adaptem a les noves tecnologies només

Freqüència de publicacions:

afegint una capa digital al nostre web. Es

- Facebook. 3-4 publicacions setma-

tracta de fer una estratègia de contingut co-

nals és una mitjana de publicació estàn-

herent amb la nostra comunicació. Ha de

dard. Si no s’assoleix cau en deixadesa i no

ser un complement a la nostra planificació

dóna peu a generar conversa amb la nostra

de mitjans.

audiència.
- Twitter. A més de 5-8 publicacions

Per treballar les XXSS s’han diferenciat tres

setmanals, s’hi ha d’incloure les mencions,

tipus de públics:

els retuits i les converses. En una xarxa ba-

- Institucions públiques, culturals, educati-

sada en la immediatesa, les interaccions

ves, periodistes i totes les empreses vincula-

augmenten per fer-se presents.

des dins del sector.

- Blog FAPEL: En un blog no és tan

- Pares actius a les Xarxes Socials i les AMPA.

important la quantitat com la qualitat del

- Joves estudiants molt actius a les Xarxes

contingut.
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S’ha treballat amb un calendari de pu-

any, s’han unificat els dissenys de totes les

blicacions on ha quedat reflectit el dia de

xarxes socials, perquè totes les eines de co-

cada publicació i l’hora de la mateixa. Des-

municació tinguin una coherència en estil i

prés, s’ha realitzat un seguiment de la vida

disseny.

d’aquesta publicació (es presenta un informe sobre els resultats obtinguts). D’aquesta

Objectiu i estratègia de la comunicació

manera, s’ha esbrinat quin és el contingut

digital:

que funciona bé i quin no, si les hores són

L’objectiu principal durant aquest 2017 ha

adequades per aquest tipus de publicacions,

estat aconseguir una audiència activa i do-

o si la nostra audiència és més activa uns

nar veu als actes i projectes promoguts

dies determinats de la setmana.

per les escoles de FAPEL. Per tant, el tipus
de publicacions han anat enfocades, en la

Imatge corporativa a les xarxes:

mesura del possible, a generar participació

La foto de perfil ha de ser la mateixa a les

i aconseguir més abast de visualitzacions.

Xarxes Socials, mentre que la imatge de

Per fer un resum, a continuació, enumera-

portada pot anar canviant amb creativitats

rem els objectius principals de FAPEL a les

mensuals i on quedin reflectides algunes de

Xarxes Socials i el tipus d’estratègia que li

les activitats destacades del mes (Revista

escau millor.

FAPEL, #FapelUday, etc.). Durant aquest
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Potenciar la marca FAPEL com a valor afegit per
a pares interessats en participar de forma activa en l’educació dels seus fills.

Potenciant tots els recursos que té la FAPEL al
seu abast. Publicar al Blog, la revista FAPEL,
aparèixer en premsa, etc.

Representar a totes les AMPA de les escoles inscrites a la FAPEL.

Reforçant el paper fonamental de les AMPA
als centres educatius amb les seves iniciatives
educatives. A través de compartir activitats
que organitzen les associacions.

Destacar aquelles iniciatives d’èxit dutes a terme pel centre educatiu.

Felicitant per dur a terme concursos de eficiència escolar, de millora tecnològica o campanyes
clàssiques (#reciclatges #bancaliments, per
exemple)

Fidelitzar tots els Centre Educatius i captar-ne
de nous

Mostrant una imatge de federació oberta a tot
tipus d’escoles, concertades i privades, però
amb una ment oberta a tot tipus de pares i
joves

Difondre la revista FAPEL i la newsletter.

Informant d’alguns del temes a tractar o ja
tractats en número anteriors, tant de la revista
com de la newsletter

Compartir els continguts del blog.

Publicant les entrades del blog aconseguirem
redirigir els usuaris cap al web o que altres
usuaris comparteixin temes nostres; així
doncs, augmentarem els backlinks.

Reflexionar sobre internet, innovació, educació
i tecnologia.

Estant al dia de les novetats tecnològiques
d’arreu d’Europa i a nivell estatal, podem mostrar exemples de l’eficiència tecnològica a les
aules i a casa.

Posicionar-se sobre temes rellevants en el món
de l’educació.

Liderant la defensa de l’educació diferenciada,
per exemple.

Augmentar el nombre de visites al web corporatiu a través de contingut propi.

Resolent dubtes que ens facin usuaris a les
nostres Xarxes Socials.
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Facebook @FAPELCatalunya
- Pel que fa a la pàgina oficial de FAPEL a

- S’ha produït una baixa en perío-

Facebook, en general, el nombre d’usu-

de de vacances (en què els usuaris són

aris impactats per les publicacions de

menys actius a la xarxa).

FAPEL han augmentat significativament

- Setembre i octubre tornen a ser

(de 4531 a 5683 persones que han vist

mesos amb una significativa pujada, amb

les publicacions).

la tornada d’activitat de FAPEL (FAPEL Uni-

- Pel que fa els seguidors, s’ha produït

versity Day, Newsletters, participació en

un augment mensual, ja que s’han acon-

actes, publicació de notícies i revista, etc.).

seguit més de 30 seguidors. Cal destacar

* En el cas de FAPEL, s’ha de tenir molt en

que els usuaris no s’han reduït cap mes i

compte el reach (l’abast de les publicaci-

que tots ells han estat aconseguits orgà-

ons), més que els seguidors, ja que amb

nicament (sense cap mena d’inversió eco-

aquesta dada es veuen els usuaris impac-

nòmica).

tats, destaquem tots ells orgànicament.

- Pel que fa a l’abast de les publicaci-

- La pujada de les estadístiques és degut

ons:

a la nova estratègia de publicacions, en
- Els millors mesos han estat abril i

setembre.

el que s’ha donat més protagonisme a les
escoles de FAPEL.
67

Memòria FAPEL 2017

Publicacions amb més engagement

68

Publicacions amb més engagement

Memòria FAPEL 2017

Twitter @FAPEL_cat
- Pel que fa a la pàgina oficial de FAPEL a Twitter,

- Pel que fa a les publicacions:

el nombre d’usuaris impactats ha augmen-

- Els millors mesos han estat març i

tat significativament (s’ha passat de 17.100 a

maig.

18.800 persones que han vist les publicacions).

		

*En aquest cas, cal destacar la importància

maig, s’han incrementat el nombre de menci-

de l’abast de les publicacions, aconseguit or-

ons en les publicacions per tal que les impres-

gànicament a través del tractament de temes

sions dels missatges siguin superiors (incenti-

d’actualitat, mencionant a reconeguts perfils

vant el retweet, m’agrada, etc.).

- Durant els mesos de març i

de l’educació i compartint els projectes de les
escoles de FAPEL.

- La pujada de les estadístiques als mesos de

- En quant el nombre de seguidors,

maig i març ha estat deguda a la nova estratè-

també ha pujat de manera clara (de 736 a

gia marcada amb nous continguts que generen

881), tenint en compte que tot el creixement

més engagement (notícies d’actualitat del sec-

s’ha produït de manera orgànica (sense inver-

tor de l’educació, projectes de les escoles de

sió econòmica).

FAPEL, etc.).
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Blog: fapel.blogspot.com.es
- De les visites al blog, durant aquest 2017, el

- La creació de la descripció de FAPEL al blog,

blog ha rebut 2,519 visites.

que ajuda al posicionament de la pàgina web

Cal destacar en aquest apartat el canvi de:

als buscadors.

- La creació i disseny de la recopilació de les

- La creació de l’apartat d’etiquetes o paraules

darreres entrades a la part dreta de la pàgina.

destacades dels diferents articles que es van

- Publicacions periòdiques a les xarxes socials

publicant al blog.

de FAPEL dels articles del blog.
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Web www.fapel.net

- La pàgina web de FAPEL ocupa la posició
3,555,941 en el rànquing global (6,742,593).

- El 74% de les visites provenen de les diferents

Cal tenir en compte que es tracta d’una posi-

accions fetes a través de les xarxes socials.

ció molt positiva ja que el rànquing és a nivell
mundial.

- Les paraules claus amb les que els usuaris ar-

- La mitjana mensual de visites al site és de 26

riben a la web de FAPEL són (per ordre de relle-

i el temps de mitjana que els usuaris estan na-

vància): FAPEL, família i escola i llibres de text.

vegant a la pàgina per visita és de 1:57 minuts.

Font: http://www.alexa.com/siteinfo/fapel.net
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