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Missió i visió
La missió de la FAPEL és la de difondre i defensar 
la llibertat i el dret dels pares i mares a escollir 
l’educació en condicions d’igualtat, que vulguin 
per als seus fills.

Entenem que aquests drets i llibertats emanen di-
rectament de la dignitat de la persona, de les de-

claracions dels drets humans, així como del man-
dat constitucional i estatutari.

Per tal de protegir el dret dels pares i mares, així 
com de la societat civil de la que formen part, re-
coneixem el dret a la promoció d’escoles i iniciati-
ves educatives que, amb el seu projecte o caràcter 
propi, formin part del Servei Educatiu de Catalu-
nya, segons estableix la LEC de 2009.

La nostra visió és esdevenir una institució de re-
ferència a l’educació de Catalunya i Europa, que 
contribueixi a assolir una societat més plural, lliure 
i equitativa, a través de l’educació dels nostres in-
fants i de les seves famílies.

Els nostres valors s’ancoren a les declaracions 
dels drets humans, dels infants i de les famílies, 
sota la perspectiva de l’humanisme cristià i que 
ens configuren com a ciutadans d’Europa.
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Reunions amb AMPA
És molt important que les AMPA puguin treure el màxim rendiment de pertànyer a Fapel, així com 
d’estar al dia de les novetats educatives, de temes d’interès relacionats amb els sector educatiu, 
etc. És per aquest motiu que Fapel realitza periòdicament reunions amb les diferents AMPA associ-
ades, per presentar i oferir els millors serveis a les escoles, resoldre dubtes i tractar de primera mà 
temes importants del sector educatiu. 

Acords de col·laboració
Fapel busca constantment projectes interesants per proporcionar propostes i projectes interessants 
per a AMPA i escoles.  Al llarg de l’any 2018, FAPEL ha signat nous acords de col·laboració amb em-
preses i entitats que puguin aportar propostes de valor i ha donat continuïtat a aquells projectes, 
propostes i serveis que han estat de més utilitat per els seus associats. 
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Epitech

Epitech és una universitat d’informàtica fun-
dada l’any 1999 a França. Gràcies a la seva pe-
dagogia innovadora, basada en la realització de 
projectes, permet formar, en 5 anys, a experts 
del sector. Està present en 13 ciutats franceses i 
a Barcelona, Berlín i Brussel·les. Tot i que fa cinc 
anys que Epitech s’ha implantat a Barcelona, la 
marca encara és poc reconeguda.

Des de FAPEL es donaran a conèixer les ac-
tivitats que realitza Epitech així com la seva 
oferta universitària entre les escoles i AMPA 
associades a Fapel. 

Des d’Ametller Origen treballen els 360 graus de 
l’alimentació. En la seva recerca per l’excel·lèn-
cia, aquesta entitat col·labora de forma activa 
en la presa de consciència de la societat vers la 
importància d’una bona alimentació i l’adqui-
sició d’hàbits de vida saludable, i l’escola és 
un bon lloc per treballar en aquesta línia. Produ-
eixen matèria primera i serveixen el plat a taula a 
les escoles amb l’acompanyament dels equips de 
monitoratge. Amb estàndards de qualitat, respon-
sabilitat i sostenibilitat, tenen l’objectiu de conver-
tir el temps del migdia en un moment on nens i 
nenes estiguin com a casa seva, relaxats i atesos 
des de la proximitat. 

Ametller Origen

Correm Junts - Aspasim

L’acord amb la Fundació Aspasim, renovat un any 
més, té com a objectiu promoure la integració 
i la participació de les persones amb disca-
pacitat psíquica en un esdeveniment espor-
tiu –alhora que festiu– en unes condicions 
completament normals. Fapel ha participat ac-
tivament en la sisena edició de la Milla de Sàrria 
2018 – Correm Junts.

Mary’s Meal

Mary’s Meals és una fundació que aporta una so-
lució senzilla a la fam al món: proporcionar àpats 
diaris als nens i nenes dels països més pobres a 
l’escola. L’objectiu d’aquest conveni és donar a 
conèixer aquesta gran iniciativa entre les es-
coles i AMPA de FAPEL, donant-li difusión a tra-
vés de les eines de comunicació de FAPEL (Web, 
XXSS, newsletter, revista,etc.).
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Connecta+
Connecta+ consisteix en un compendi d’unitats di-
dàctiques i exercicis creats amb l’objectiu d’ajudar 
als nens i nenes –a partir de cinquè de primària– a 
entendre les precaucions que són necessàries 
a l’hora de moure’s per la xarxa. Fapel ha re-
novat l’acord amb aquesta entitat per conscienciar 
els alumnes sobre un us adequat d’Internet. 

FAPEL ha renovat el conveni de col·laboració amb 
iKanguro, un innovador sistema de seguretat i 
identificació que funciona a través d’una polse-
ra intel·ligent. Fruit d’aquest acord, les entitats 
associades a FAPEL tenen significatius des-
comptes especials si contracten algun dels pro-
ductes d’Ikanguro.

iKanguro

Dinantia
Dinantia és una nova aplicació de comunicación 
que permet a les escoles i professors enviar mis-
satges al mòbil de pares, mares i alumnes. Com 
a avantatge, les respostes són rebudes a temps 
real, fet que redueix les tasques administratives. 
FAPEL té un conveni de col·laboració amb aques-
ta entitat mitjançant el qual les entitats associ-
ades a FAPEL tenen uns descomptes en els 
serveis que ofereix Dinantia. 

Seedbox és un kit ple de valors per a iniciar-se 
en l’auto cultiu urbà, la pròpia caixa es conver-
teix en la taula de cultiu i conté tot el necessari 
per plantar. FAPEL i Seedbox han renovat el seu 
acord de col·laboració per fer arribar aquesta 
aventura emocionant als centres educatius. 
Seedbox és un kit que conté tot el necessari per 
plantar i iniciar-se en l’auto cultiu urbà. 

SeedboxArç Corredoria 
d’Assegurances
FAPEL té un conveni de col·laboració amb Arç 
Corredoria d’Assegurances amb l’objectiu de 
mantenir i millorar l’oferta d’assegurances 
adreçada al conjunt d’entitats federades, 
així com l’oferta de serveis i productes de 
consum personal.

Creació i manteniment d’una central de com-
pra de llibres de text, per als associats i fa-
mílies de FAPEL. Organització i logística de pro-
jectes de reutilització, tant a nivell particular com 
col·lectiu. A més, FAPEL posa a l’abast de les fa-
mílies el servei de llibres de text que ofereix a les 
seves AMPA.

Central de compres i reuti-
lització de llibres de text
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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 (Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida)
- Roda de premsa: el cost de la plaça escolar 
- Cafè amb…Eva Millet

FAPEL University Day organitza fires escolars a Ca-
talunya (Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona) per 
a les escoles de les AMPA associades. 

L’objectiu és establir un punt de trobada per 
alumnes, professors i Universitats, per tal 
d’ajudar a cada estudiant a trobar la Universitat 
més adequada segons els seus interessos i capa-
citats. En aquest marc, els alumnes i les famílies 
podran contactar amb els representants de les dife-
rents universitats, que donaran informació i asses-
sorament, així com informació sobre els seus pro-
grames d’ajudes i beques.

mb aquesta iniciativa, FAPEL posa el servei de les 
escoles catalanes el contacte amb Universitats naci-
onals i internacionals, de primer nivell i especialitza-
des en tot tipus d’estudis. 

A més, a través del seu parter en aquest projecte, 
l’empresa University Day, proporciona servei d’aju-
da en l’orientació per els orientadors de les escoles 
de les AMPA associades, resolent dubtes o proporci-
onant el contacte amb Universitats durant tot l’any. 

FAPEL University Day
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FAPEL University Day
Barcelona

- VI edició a Barcelona
- Fira de grau
- Data: 26 d’octubre de 2018
- Lloc: Col·legi de Fomento Canigó
- Alumnes assistents: 1.800

FAPEL University Day 
Tarragona

- III edició a Tarragona
- Fira de grau
- Data: 9 de novembre de 2018
- Lloc: Palau Firal i de Congressos 
de Tarragona
- Alumnes assistents: 900
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FAPEL University Day Lleida

- IV edició a Lleida
- Fira de grau
- Data: 23 d’octubre de 2018
- Lloc: La Llotja Palau de Congressos 
Municipal
- Alumnes assistents: 800

FAPEL University Day 
Girona

- III edició a Girona
- Fira de grau
- Data: 30 de novembre de 2018
- Lloc: Palau de Congressos de Girona 
- Alumnes assistents: 650



10

Memòria FAPEL 2018

La Federació d’Associacions de Pares i Mares 
d’Escoles Lliures de Catalunya (FAPEL) i La 
Confederació Cristiana d’Associacions de Pa-

res i Mares d’Alumnes de Catalunya (CCAPAC), 
representants majoritàries de les AMPAs 
de les escoles concertades catalanes, van 
convocar una roda de premsa, el dia 25 d’abril 
de 2018, amb l’objectiu de denunciar l’infra-
finançament que pateix l’escola concerta-
da i la discriminació que aquest fet suposa 
per a les famílies, per posar fi a la desqualifi-
cació injustificada i demagògica contra aques-
tes escoles. 

A aquesta Roda de Premsa varen asistir els 
principals mitjans estatals i les principals agèn-
cies que varen fer ressò en els seus mitjans: 
La Vanguardia, ABC, 20 minutos, ACN, Euro-
pa Press, El Confidencial, El Economista, COPE, 
TV3, Catalunya Ràdio, RAC1, El Punt Avui, EFE, 
Betevé, etc.

Roda de premsa: el cost de la plaça escolar

Cafè amb... Eva Millet
El passat 16 de febrer, Fapel va organitzar una tro-
bada amb l’Eva Millet, periodista especialit-
zada en educació, al que van assistir membres 
de la Junta i alguns membres d’AMPA associa-
des. En aquest esmorzar varen poder parlar en 
profunditat sobre el nou llibre d’aquesta autora, 
Hipernens, una obra sobre les conseqüències 
de la sobreprotecció parental en els nostres 
infants. Aquest llibre esdevé la continuació del 
seu anterior llibre “Hiperpaternitat”. 

La presentació s’ha fet dins del marc dels “Cafè 
amb…”, jornades organitzades per Fapel per a les 
AMPA de la Federació. En aquests esdeveniments, 

es conviden experts per tractar temes d’actuali-
tat que interfereixen directament en l’educació i 
el futur dels nostres fills i filles.
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Fapel participa a...
Per donar suport a iniciatives que s’identifiquen amb als valors de la Federació i que poden ser beneficioses 
per les nostres escoles, FAPEL ha col·laborat les següents iniciatives:

- Millà de Sarrià
- Participació activa a CECE - 46 congreso CECE
- Participació activa a EPA - General Assembly Of EPA Nov. 2018
- Participació a EASSE
- Festa voluntariats d’ASPASIM
- mSchools: jurat
- Mobile World Congress
- Consell Escolar Municipal BCN 
- 30 Diálogo de la educación
- 29 Diálogos de la educación
- II Jornades de Gestió Estratègia
- Jornades d’educació infantil, primaria i secundaria: 
   L’escola inclusiva vers una escola de qualitat per a tothom
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Fapel als mitjans
A continuació es presenten algunes de les diferents aparicions de la FAPEL als mitjans de comunicació, 
tractant temes com l’infrafinançament de l’escola concertada, la defensa de l’educació diferenciada, la in-
clusió, etc.

L’escola concertada es reivindica



13

Memòria FAPEL 2018

Les AMPA de les escoles concertades 
denuncien atacs constants contra el seu 

model educatiu
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Intervenció de Josep 
Manuel Prats, presi-

dent de la Fapel, sobre 
l’escola diferenciada
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Enviament de comunicats i notes de premsa
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. A continuació es mostren alguns exemples:
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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 i per compartir totes les novetats interessants que esdevenen al sector, s’han 
utilitzat els següents elements comunicatius:

- Butlletins FAPEL:
 - Revista i newsletter
- Web
- Blog
- Xarxes socials

Eines de comunicació

Butlletins Fapel

Revista Fapel

Idioma: Català, Castellà i Anglès
Format: 28 pàgines/ número
Paper blanc: 150 grs. I tapes de 
200 - 250 gr.
Periodicitat: 2 revistes a l’an
Potencials lectors: 30.000

Objectius: 
- Establir una canal de comunicació corporatiu 
atractiu i àgil entre la federació i el seu
entorn més pròxim.
– Transmetre opinió, reflexió i valors que defensa 
la federació.
– Posicionar-se com una revista referent, en quan a 
matèria pedagògica, educativa i social, per a pares 
d’alumnes i professors a Catalunya.

Distribució: 
Per tal de fer una màxima difusió de la revista, 
FAPEL, es fa un enviament de 10.000 exemplars 
en paper a les famílies de les escoles afiliades i 
AMPA i un enviament digital (més de 10.000 en-
viaments) a totes les escoles públiques i privades 
de Catalunya, així com Administracions públiques 
i òrgans de direcció del Govern.
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Revista FAPEL 28

- En portada: Esports i valors

- Abril 2018

- Tirada: 20.000 exemplars

- Dipòsit legal: B-12.545-2009

Revista FAPEL 29

- En portada: Innovació pedagògica

- Desembre 2018

- Tirada: 20.000 exemplars

- Dipòsit legal: B-12.545-2009
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Newsletters

Per tal de fer una màxima difusió de les activitats 
realitzades per la FAPEL, és fa l’enviament digital 
d’una newsletter mensual a totes les entitats afili-
ades a FAPEL, així com a les Administracions pú-
bliques i entitats rellevants del món educatiu. Així 
mateix, es recomana a les escoles que facin l’envi-
ament a totes les seves famílies.

Objectius: mantenir un contacte mensual amb les 
escoles i AMPA federades, però informar-los de les 
principals novetats del sector, les avantatges que 
proporciona pertànyer a Fapel, les activitats du-
tes a terme, així com donar visibilitat als projectes 
escolars més interessants de les escoles de Fapel, 
etc.

La taxa d’obertura de la newsletters enviades du-
rant el 2018 ha estat del 28%. En dades generals, 
la taxa d’obertura en newsletters sol rondar el 20%, 
pel que els resultats es valoren molt positivament. 
Actualment, la llista de difusió de la newsletter 
compta amb 3000 subscriptors en els que s’inclouen 
AMPA i escoles federades a Fapel, escoles públiques 
i concertades, sponsors de l’entitat, entorn institu-
cional, personalitats del món de l’educació, etc.

Idioma: Català
Format: Digital
Distribució: online a directors d’escoles as-
sociades a la federació, AMPA i patrocinadors
Periodicitat: Mensual
Número de subscriptors: 3000 subscriptors
Taxa d’obertura: 28%

Gener 2018 Febrer 2018 Març 2018
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Abril 2018 Maig 2018 Setembre 2018

Octubre 2018 Novembre 2018 Desembre 2018
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Web FAPEL
La pàgina web de FAPEL ocupa la posició 
3,556,153 en el rànquing global (6,769,283). 
Cal tenir en compte que es tracta d’una posició 
molt positiva ja que el rànquing és a nivell mun-
dial.

- La mitjana mensual de visites al site és de 
30 i el temps de mitjana que els usuaris estan na-

vegant a la pàgina per visita és de 2:09 minuts.
- El 76% de les visites provenen de les diferents 
accions fetes a través de les xarxes socials.

- Les paraules claus amb les que els usuaris arri-
ben a la web de FAPEL són (per ordre de relle-
vància):FAPEL, família i escola i llibres de text.

Font: http://www.alexa.com/siteinfo/fapel.net
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FAPEL Blog
Aquest any 2018, el blog a rebut 2.569 visites. 

Les publicacions es fan de maneral quinzenal. El 
tipus de contingut publicat al Blog és el següent: 

- Recopilació d’articles de reflexió sobre 
temes interessants i que puguin esdevenir 
d’actualitat, publicats amb anterioritat a la 
revista
- Notes de premsa
- Entrevistes aparegudes a la revista

Per tal de millorar el SEO de la web i, d’aquesta 
manera, garantir el màxim de visites, s’ha cuidat 
especialment el posicionament orgànic en cerca-
dors d’internet, així com la difusió de contingut a 
través de les xarxes socials. En el contingut pu-
blicat a les diverses seccions de la web, s’ha do-
nat ús de les paraules clau més idònies, cuidant 
la redacció i l’estil de cada publicació. S’han uti-
litzat enllaços interns i externs a cada publicació, 
i s’han optimitzat totes les imatges de la pàgina. 
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Xarxes socials

Avui en dia, la majoria de les empreses són 
plenament conscients de la importància de les 
Xarxes Socials. Aquestes ajuden al posiciona-
ment de la marca i del web i, a més, serveixen 
per crear comunitat, escoltar i respondre, de-
fensar els propis interessos i donar visibilitat a 
la tasca que es fa des de la pròpia entitat.

Quan parlem de tenir presència a les Xarxes 
Socials, no es tracta simplement d’obrir un 
perfil públic i afegir continguts. Ni tampoco 
ens adaptem a les noves tecnologies només 
afegint una capa digital al nostre web. Es trac-
ta de fer una estratègia de contingut coherent 

amb la nostra comunicació. Ha de ser un com-
plement a la nostra planificación de mitjans.

Per treballar les XXSS s’han diferenciat 
tres tipus de públics:

- Institucions públiques, culturals, educati-
ves, periodistes i totes les empreses vincu-
lades dins del sector.
- Pares actius a les Xarxes Socials i les AMPA.
- Joves estudiants molt actius a les Xarxes 
Socials i que podem captar mitjançant algun 
tipus d’estratègia en els #FAPELUday.
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<Freqüència de publicacions:
- Facebook: 6-7  publicacions setmanals és 
una mitjana de publicación estàndard.
- Twitter: A més de 5-8 publicacions setma-
nals, s’hi ha d’incloure les mencions, els re-
tuits i les converses. En una xarxa basada en 
la immediatesa, les interaccions augmenten 
per fer-se presents.

Si no s’assoleixen els objectius, es cau en dei-
xadesa i no dona peu a generar conversa amb 
la nostra audiència.

S’ha treballat amb un calendari de publicacions 
on ha quedat reflectit el dia de cada publicació 
i l’hora de la mateixa. Després, s’ha realitzat 
un seguiment de la vida d’aquesta publicació 
(es presenta un informe sobre els resultats ob-
tinguts). D’aquesta manera, s’ha esbrinat quin 
és el contingut que funciona bé i quin no, si les 
hores són adequades per aquest tipus de publi-
cacions, o si la nostra audiència és més activa 
uns dies determinats de la setmana.

Imatge corporativa a les xarxes:
La foto de perfil ha de ser la mateixa a les Xar-
xes Socials, mentre que la imatge de portada 
pot anar canviant amb creativitats mensuals i 

on quedin reflectides algunes de les activitats 
destacades del mes (Revista FAPEL, #FapelU-
day, etc.). Durant aquest any, s’han unificat els 
dissenys de totes les xarxes socials, perquè to-
tes les eines de comunicació tinguin una cohe-
rència en estil i disseny.

Objectiu i estratègia de la comunicació digital:
L’objectiu principal durant aquest 2018 ha es-
tat aconseguir una audiència activa i donar 
veu als actes i projectes promoguts per les es-
coles de FAPEL. A més, s’ha apostat per apujar 
el nombre de publicacions setmanals, oferint 
més recursos a famílies i escoles (activitats, 
eines, etc.) per a treballar amb infants i joves. 
Per tant, el tipus de publicacions han anat en-
focades, en la mesura del  possible, a generar 
participació i aconseguir més abast de visua-
litzacions.

Per fer un resum, a continuació, enumerarem 
els objectius principals de FAPEL a les Xarxes 
Socials i el tipus d’estratègia que li escau millor.
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Potenciar la marca FAPEL com a valor afegit per 
a pares interessats en participar de forma acti-
va en l’educació dels seus fills.

Representar a totes les AMPA de les escoles ins-
crites a la FAPEL. 

Destacar aquelles iniciatives d’èxit dutes a ter-
me pel centre educatiu. 

Fidelitzar tots els Centre Educatius i captar-ne 
de nous

Difondre la revista FAPEL i la newsletter.

Compartir els continguts del blog. 

Reflexionar sobre internet, innovació, educació 
i tecnologia.

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

Augmentar el nombre de visites al web corpora-
tiu a través de contingut propi.

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

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

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

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 

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

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

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

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

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 Face-
book, en general, el nombre d’usuaris impactats 
per les publicacions de FAPEL han augmentat 
significativament (de 5683 a 20.534 persones 
que han vist les publicacions).

- Pel que fa els seguidors, s’ha produït un aug-
ment mensual continuat, ja que s’han aconse-
guit més de 20 seguidors. Cal destacar que els 
usuaris no s’han reduït cap mes i que tots ells 
han estat aconseguits orgànicament (sense cap 
mena d’inversió econòmica).

- Pel que fa a l’abast de les publicacions:
- Els millors mesos han estat abril i octubre.
- S’ha produït una baixa en període de vacan-
ces (en què els usuaris són menys actius a la 
xarxa).

- Setembre i octubre tornen a ser mesos amb 
una significativa pujada, amb
la tornada d’activitat de FAPEL (FAPEL Univer-
sity Day, Newsletters, participació en actes, 
publicació de notícies i revista, etc.).

* En el cas de FAPEL, s’ha de tenir molt en comp-
te el reach (l’abast de les publicacions), més que 
els seguidors, ja que amb aquesta dada es veuen 
els usuaris impactats, destaquem tots ells orgà-
nicament.

- La pujada de les estadístiques és degut a la 
nova estratègia de publicacions, ja que se n’ha 
augmentat el número a la setmana, i s’ha donat 
més protagonisme a les escoles de FAPEL i a re-
cursos per a fer amb infants. 

Publicacions amb més engagement a Facebook
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Twitter @FAPEL_cat
Pel que fa a la pàgina oficial de FAPEL a Twit-
ter, el nombre d’usuaris impactats ha augmen-
tat significativament (s’ha passat de 18.800 a 
20.100 persones que han vist les publicacions).

*En aquest cas, cal destacar la importància de 
les impressions de les publicacions, aconseguit 
orgànicament a través del tractament de temes 
d’actualitat, mencionant a reconeguts perfils de 
l’educació i compartint els projectes de les es-
coles de FAPEL.

- En quant el nombre de seguidors, també ha 
pujat de manera clara (de 881 a 938), tenint 
en compte que tot el creixement s’ha produït de 
manera orgànica (sense inversió econòmica).

- Pel que fa a les publicacions:
- Els millors mesos han estat gener i octubre.
- Durant els últims mesos, s’han incremen-
tat el nombre de mencions en les publicaci-
ons per tal que les impressions dels missat-
ges siguin superiors (incentivant el retweet, 
m’agrada, etc.).
- La pujada de les estadístiques ha estat de-
guda a la nova estratègia marcada amb nous 
continguts que generen més engagement 
(notícies d’actualitat del sector de l’educació, 
projectes de les escoles de FAPEL, recursos 
per a famílies, etc.).
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Publicacions amb més engagement a Twitter



29

Memòria FAPEL 2018

- L’àmbit polític

 - L’esfera associativa

 - L’entorn intitucional

Participació de Fapel a:

Participació a l’àmbit polític
FAPEL ha realitzat diverses trobades amb par-
tits polítics al Parlament, per tal de contrastar 
i aportar informació i criteris sobre l’ensenya-
ment, la llibertat d’educació i el finançament.

Ja fa uns mesos que FAPEL han demanat cita al  
Conseller d’Ensenyament de la Generalitat, l’H-
ble. Sr. Josep Bargalló, per tractar temes d’ac-
tualitat del sector de l’educació, però encara no 
han rebut resposta. 
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Participació a l’esfera asociativa
FAPEL ha treballat amb les AMPA mitjançant di-
verses accions:

- Participació en el Congrés de FEPACE, federa-
ció d’AMPA a nivell estatal a A Coruña.

- Promoció, a través de COFAPA, de “Diálogos 
de Educación”, a Madrid.

- Participació, a través d’EPA, com a vicepresi-
dent, a diversos projectes europeus ERASMUS+ 
sobre educació, LLL, etc.

- La dinamització de la creació de coordina-
dores d’AMPA de les escoles d’Iniciativa Social 
a les diferents ciutats de Catalunya, amb l’objec-

tiu de sensibilitzar i defensar l’actual model del 
servei d’educacio de Catalunya.

- Les noves incorporacions d’AMPA (2017 i 
2018).

- Multitud de reunions amb les AMPA associa-
des a FAPEL, per orientar, assessorar i fomentar 
la sensibilitzacio de les famílies envers els drets i 
llibertats educatives.

- Participació a la Plataforma per una Escola 
Inclusiva.

Participació a l’entorn institucional
Per tal de donar veu a les famílies que formen 
part de FAPEL, es participa a:

- Taula de pares i mares, amb totes les Fede-
racions d’AMPA de Catalunya.

- Participació en la Reforma Horària: Des-
prés de 4 anys de treballs i debats, FAPEL ha 
signat el Pacte Nacional per la Reforma Horària, 
impulsat per la Generalitat de Catalunya.

A més, FAPEL ha participat activament als orga-
nismes dels que forma part:
- Consell Escolar de Catalunya

- Consell Permanent del Consell Escolar
de Catalunya
- Comissió de Programació del Consell
Escolar de Catalunya
- Consell Escolar de Barcelona
- Consorci d’Educació de Barcelona
- Consell de Escolar Territorial Catalunya
Central
- Consell Escolar Territorial del Maresme
- Consell Escolar Territorial del Vallès
- Comissions de Garanties d’Admisió de
Barcelona
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