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Missió i visió
La missió de la Fapel és la de difondre i defen-
sar la llibertat i el dret dels pares i mares a es-
collir l’educació en condicions d’igualtat, que vul-
guin per als seus fills. Entenem que aquests drets 
i llibertats emanen directament de la dignitat de 
la persona, de les declaracions dels drets hu-

mans, així como del mandat constitucional i esta-
tutari. Per tal de protegir el dret dels pares i mares, 
així com de la societat civil de la que formen part, 
reconeixem 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 confi-
guren 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.

Nous associats
La nostra Federació segueix creixent any rere any. Enguany, hem donat la benvinguda a dos nous 
associats: l’Escola Estel d’Esparraguera, l’AFA Utmar i Hamelin Laie International School.
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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. 

Xim i Xesca ha signat un conve-
ni amb Fapel per donar difusión 
al seu programa que fomen-
ta la lectura i la comprensió 
lectora. Amb aquesta eina, els 

alumnes, per a qualsevol llibre que hagin llegit, 
podrà respondre un qüestionari per comprovar 
si l’han entès. Si respon bé, aconsegueix punts 
lectors. Els punts són per al lector l’incentiu per 
posar atenció en allò que llegeix.

Xim i Xesca Epitech

Epitech és una escola superior d’informàtica 
fundada l’any 1999 a França. Gràcies a la seva 
pedagogia 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. Des de FAPEL 
es donaran a conèixer les activitats que realitza 
Epitech així com la seva oferta universitària entre 
les escoles i AMPA associades a FAPEL.
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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. 

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

Des d’Ametller Origen treballen els 360 graus de l’alimentació: la pa-
gesia, la producció, l’elaboració, la comercialització, la restauració, la 
cuina i l’educació. En la seva recerca per l’excel·lència, aquesta entitat 
col·labora de forma activa en la presa de consciència de la societat 
vers la importància d’una bona alimentació i l’adquisició d’hàbits 
de vida saludable, i l’escola és un bon lloc per treballar en aquesta 
línia. Produeixen matèria primera i serveixen el plat a taula a les es-
coles amb l’acompanyament dels equips de monitoratge. Amb estàn-
dards de qualitat, responsabilitat i sostenibilitat, tenen l’objectiu de 
convertir 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
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Arç 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.

Correm Junts - Aspasim
Un altre any, FAPEL ha signat un nou conveni de 
col.laboració amb la iniciativa Correm Junts, de 
la Fundació. El passat 27 d’octubre va tenir lloc 
la setena edició de la Milla de Sarrià 2019, una 
cursa solidària que reivindica la inclusió de les 
persones amb discapacitats intel·lectuals. 
Consisteix a córrer una milla de distància (1.609 
metres) al barri de Sarrià de Barcelona. Les ins-
cripcions van ser de modalitat individual, en què 
un voluntari va córrer la milla amb un partici-
pant amb discapacitat intel·lectual; i de modalitat 
compartida, mitjançant la millaXperience. Aques-
ta segona modalitat pretén implicar els voluntaris 
en equips de 5 persones, amb la finalitat de com-
partir el repte de córrer conjuntament amb una 
persona amb discapacitat intel·lectual.

Mary’s Meal
Mary’s Meals és una fundació que 
aporta una solució senzilla a la fam 
al món: proporcionar àpats diaris als 
nens i nenes dels països més pobres 
a l’escola. L’objectiu d’aquest con-
veni és donar a conèixer aquesta 
gran iniciativa entre les escoles i 
AMPA de FAPEL, donant-li difusión 
a través de les eines de comunicació 
de FAPEL (Web, XXSS, newsletter, 
revista,etc.).
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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 març 2019: campanya concertada
- Presentació del projecte Ametller Origen Escoles

FAPEL University Day organitza fires escolars a 
Catalunya (Barcelona, Tarragona, Lleida i Giro-
na) 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 capacitats. En aquest marc, els 
alumnes i les famílies podran contactar amb 
els representants de les diferents universi-
tats, que donaran informació i assessorament, 
així com informació sobre els seus programes 
d’ajudes i beques.

Amb aquesta iniciativa, FAPEL posa el servei 
de les escoles catalanes el contacte amb Uni-
versitats nacionals i internacionals, de primer 
nivell i especialitzades en tot tipus d’estudis. 

A més, a través del seu partner en aquest pro-
jecte, l’empresa University Day, proporciona 
servei d’ajuda en l’orientació per els orienta-
dors de les escoles de les AMPA associades, 
resolent dubtes o proporcionant el contacte 
amb Universitats durant tot l’any. 

FAPEL University Day
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FAPEL University Day
Barcelona

- VII edició a Barcelona
- Fira de grau
- Data: 25 d’octubre de 2019
- Lloc: Hamelin-Laie International 
School
- Alumnes assistents: 1.800

FAPEL University Day 
Tarragona

- IV edició a Tarragona
- Fira grau
- Data: 23 d’octubre de 2019
- Palau Firal i de Congressos de 
Tarragona
- 900 assistents
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FAPEL University Day Lleida

- V Edició a Lleida
- Fira grau
- Data: 22 de novembre de 2019
- La Llotja – Palau de Congressos 
de Lleida
- 800 assistents

FAPEL University Day 
Girona

- IV Edició a Girona
- Fira grau
- Data: 29 de novembre de 2019
- Palau de Congressos de Girona
- 800 assistents



11

Memòria FAPEL 2019

El passat 15 de març, l’escola concertada catalana 
va presentar en una roda de premsa, al Col·legi de 

Periodistes, una  campanya unitària per reivin-
dicar la seva tasca social i pedagògica a Cata-
lunya i posar en valor el seu model educatiu. 
És la primera vegada que les quatre associacions 
d’escoles concertades de Catalunya s’uneixen per 
defensar el sistema de concert de forma conjunta. 

Des de Fapel es va donar total suport a la campa-
nya en defensa de l’escola concertada, que posa en 
valor la tasca educativa de tots els nostres centres i 
reclama unes millors condicions per a totes aquelles 
famílies que volen escollir lliurement l’educació dels 
seus fills i es varen posar a disposició tots els recur-
sos de Fapel perquè aquesta iniciativa fos un èxit.

Roda de premsa: l’escola concertada catalana s’uneix per 
reivindicar el seu model educatiu

Presentació del projecte Ametller Origen Escoles
El passat 19 de març, Ametller Origen va venir a 
explicar-nos el seu programa educatiu que tenen 
per a l’horari de migdia: Ametller Origen Esco-
les. Ens vam fer una petita explicació sobre els seus 
orígens i vam tenir l’oportunitat de provar diferents 
productes que ells mateixos elaboren. Un dels punts 
que més ens va agradar, va ser el Taller d’alimenta-
ció que fan a les escoles de manera gratuïta. Aquest 
servei que ofereixen 3 seccions on, en la primera, 
t’expliquen els grups alimentaris i què ens apor-
ten; en la segona, com són els àpats que s’han de 
fer durant el dia, i, una tercera on els alumnes han 
d’elaborar un menú saludable. Creiem que és una 
iniciativa molt interessant per apropar l’alimentació 
als més petits.

Ametller Origen Escoles és un servei de gestió inte-
gral de la franja del migdia a les escoles. Aquest pro-

jecte té com a objectiu crear menjadors plens de 
salut amb menús equilibrats i variats, amb aliments 
frescos i de temporada per tal que els infants puguin 
gaudir de l’autèntic sabor de la fruita i la verdura.
Disposen, a més, d’un projecte de lleure enfocat 
a la creació d’activitats pedagògiques on els prota-
gonistes principals siguin els aliments, les emocions, 
els valors i els jocs.
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Fapel participa 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. 
Durant aquest curs 2019, ha realitzat trobades 
amb els següents diuptats i grups parlamentaris:

-  Trobades amb diputats d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, Junts per Cata-
lunya, Demòcrates, PSC, Ciutadans, PP i 
Units Avancem, al Parlament de Catalu-
nya.
- Trobades amb diputats PdCat, Ciutadans 
i VOX, del Congreso de los Diputados.
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Participació a l’esfera asociativa
FAPEL ha treballat amb les AMPA mitjançant diver-
ses accions:

COFAPA
- Membre de la comissió permanent
- Organització i participació al diàleg d’educació 
amb Miguel Barredo (Santillana)
- Organització i participació al diàleg d’educació 
amb Francesc Pedró (UNESCO)
- Organització i participació al diàleg d’educació 
amb Javier Imbroda (Conseller d’educació de la 
Junta de Andalucía)

EPA
- Membre del Consell de Govern d’EPA (Europe-
an Parents Association)
- Participació activa a les assemblees generals 
d’EPA a Kolding (DK) i a Viena (AT)

OIDEL
- Membres de l’organització

INICIATIVES INCLUSIVES:
- Millà de Sarrià
- Festa voluntariats ASPASIM

ALTRES PARTICIPACIONS
- Membres de la Taula de Pares i Mares del De-
partament d’Educació.
- Membres de les comissions de la Reforma Ho-
rària
- Participació a la campanya de comunicació 
per l’escola concertada
- 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.
- Membre de la Plataforma per a l’Escola In-
clusiva
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Per donar suport a iniciatives que s’identifi-
quen amb als valors de la Federació i que po-
den ser beneficioses per les nostres escoles, 
FAPEL ha col·laborat les següents organitzaci-
ons i iniciatives:

CONSELL ESCOLAR DE CATALUNYA:
- Comissió Permanent del Consell Escolar 
de Catalunya
- Plenari del Consell Escolar de Catalu-
nya
- Presidència de la Comissió de Progra-
mació
- Presidència de la comissió sobre temps 
educatiu
- Membre de la comissió de Programa-
ció
- Membre de la subcomissió de Gover-
nança i participació democràtica
- Membre de la subcomissió d’intercul-
turalitat
- Membre de la subcomissió de cultura 
digital
- Membre del consell de seguretat de 
Catalunya, en nom del Consell Escolar de 
Catalunya
- Organització de la Jornada de Reflexió 
del Consell Escolar, sobre temps edu-
catiu

CONSELLS ESCOLARS TERRITORIALS:
- Membre del consell escolar de Barce-
lona

> Membre de les comissions d’escola-
rització de primària i secundària

- Membre del consell escolar de Catalu-
nya Central
- Membre del consell escolar de Mares-
me-Vallès Oriental

SINDIC DE GREUGES:
- Membre de la comissió de seguiment 
del Pacte contra la Segregació Escolar
- Membre de la subcomissió sobre admis-
sió d’alumnes del Pacte contra la Segre-
gació

CONGRESSOS, SEMINARIS I JORNADES
Ambit Europeu:

- Participació al Congrés anual d’EIGE 
(European Institute for Gender Equality), 
com a membres de la Social Plattform a 
Vilnius (LT)
- Participació activa a les assemblees gene-
rals d’EPA a Kolding (DK) i a Viena (AT)
- Seminaris sobre Bullying
- Seminaris sobre participació de les 
famílies
- Seminaris sobre Finançament de 
l’educació
- Congrés de FEPACE a Sevilla, sobre 
educació digital
- 12th European Forum on the rights of 
the child, a Brussel.les (BE)
- Seminari ASPASIM sobre educació in-
clusiva
- El valor estratègic de l’educació a 
Catalunya
- Conferència anual d’EASSE

Participació a l’entorn institucional
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- Diàlegs per a l’educació, CCAPAC
- Fòrum Ensenyament
- Congrés de la Confederació Centres 
Autònoms d’Ensenyament de Catalu-
nya
- Jornada de formació d’EASSE
- Jornades de comunicació educativa
- Debat sobre l’anuari de la Fundació 
Bofill
- Debat sobre Temps educatiu de la 
Fundació Bofill
- Congrés de la CECE, a La Corunya
- Mobile World Congress – Jornada 
Educativa

- La Nit de l’Educació, acte dirigit a refe-
rents actius de l’educació

CONSELLERIA: 
- Trobades amb alts càrrecs del departa-
ment

PATRONALS: 
- Trobades amb les diferents patronals del 
sector educatiu de tot l’Estat
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Fapel als mitjans

A continuació es presenten les diferents aparicions de la FAPEL als mitjans de comunicació, tractant temes 
com la defensa de l’escola concertada, la inclusió, etc. 
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A més, Fapel ha participat de manera recorrent a a programes de ràdio:

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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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 defen-
sa la federació
– Posicionar-se com una revista referent, en 
quan a matèria pedagògica, educativa i
social, per a pares d’alumnes i professors a Ca-
talunya

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 
enviaments) a totes les escoles públiques i pri-
vades de Catalunya, així com Administracions 
públiques i òrgans de direcció del Govern.

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

Elements 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’any
Potencials lectors: 30.000
ISSN: 2604-6121
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Revista FAPEL 30
- En portada: Segregació escolar
- Maig 2019
- Tirada: 20.000 exemplars

- Dipòsit legal: B-12.545-2009

Revista FAPEL 31
- En portada: El futur de la concertada
- Novembre 2019
- Tirada: 20.000 exemplars

- Dipòsit legal: B-12.545-2009

Col·laboradors:
La Revista Fapel compta amb col·laboradors i entre-
vistats d’alt reconeixement en diversos àmbits del 
sistema educatiu, com el Dr. Gordon Porter, Director 
of inclusive Education canada; Carlos Camí, Presi-
dent d’ACAE; Ramon Flecha, catedràtic de sociologia 
de la universitat de Barcelona; Silvia Molina, Profes-
sora serra Húnter del Departament de Pedagogia de 
la universitat Rovira i Virgili; Anna Simó, Presidenta 

del Consell Escolar de Catalunya; Mª Jesús Larios, 
adjunta al Síndic per a la defensa dels drets dels in-
fants i adolescents; Juan J. Guardia Hernández, Pro-
fessor de Dret Administratiu universitat Abat Oliba 
CEU; Gemma Tarragó Alonso, Directora del campus 
universitari Esic Business&Marketing School Bar-
celona; Ignasi Puigdellívol, autor d’«Estrategias de 
apoyo en la escuela inclusiva».
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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 afi-
liades 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, per 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. 

Aquest any 2019, la taxa d’obertura de la news-
letters enviades ha estat del 29%. En dades gene-
rals, la taxa d’obertura en newsletters sol rondar el 
20%, per la qual cosa 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’en-
titat, entorn institucional, 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: 29%

Gener 2019 Febrer 2019 Març 2019
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Abril 2019 Maig 2019 Setembre 2019

Octubre 2019 Novembre 2019 Desembre 2019
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Web FAPEL
La web de Fapel és un espai on les AMPA poden 
trobar tota la informació referent a la Federació, 
quins serveis s’ofereixen, les avantatges de for-
mar-hi part, així com les notícies més rellevants 
de l’actualitat educativa.

- La mitjana mensual de visites al site és de 
10.246 i el temps de mitjana que els usuaris 
estan navegant a la pàgina per visita és de 2:30 
minuts.

- El 61% de les visites provenen de les diferents 
accions fetes a través de les xarxes socials.

- Els visitants de la web provenen, principal-
ment, d’Espanya, però també de països com Fin-
làndia, França, Estats Units i el Regne Unit, entre 
d’altres.  

Font: Google Alatytics
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FAPEL Blog
Aquest any 2019, el blog ha rebut 2.576 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 
publicat a les diverses seccions de la web, s’ha 
donat ús de les paraules clau més idònies, cui-
dant la redacció i l’estil de cada publicació. S’han 
utilitzat enllaços interns i externs a cada publi-
cació, i s’ha dotat d’atribut ALT 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. Qualsevol empresa que es preï 
té una persona o un departament que es de-
dica al manteniment dels seus perfils/ pàgines 
de Xarxes Socials de forma interna o externa.

Les Xarxes Socials també 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.
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- 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.

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 di-
gital:
L’objectiu principal durant aquest 2018 ha es-
tat aconseguir una audiència activa i donar veu 
als actes i projectes promoguts per les escoles 
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 enfo-
cades, en la mesura del  possible, a generar 
participació i aconseguir més abast de visualit-
zacions. Per fer un resum, a continuació, enu-
merarem els objectius principals de FAPEL a les 
Xarxes Socials i el tipus d’estratègia que li es-
cau 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 edu-
catives. A través de compartir activitats que or-

ganitzen 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 jo-

ves 

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 el dret de les famílies a decidir el centre 
educatiu que considerin millor per als seus fills. 

Resolent dubtes que ens facin usuaris a les nos-
tres Xarxes Socials.
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Facebook @FAPELCatalunya

Amb relació a la pàgina oficial de FAPEL a Facebo-
ok, l’impacte en les publicacions ha sigut po-
sitiu, a grans trets. Així, el nombre d’usuaris que 
han vist les publicacions de FAPEL ha augmentat 
de 20.534 a 31.436, comparativament amb l’any 
anterior.

Pel que fa al nombre de seguidors, destaquem 
que s’ha produït un augment mensual continu-
at, sent la variació entre l’augment de seguidors 
i la pèrdua d’usuaris pràcticament nul·la. Concre-
tament, l’increment de seguidors ha sigut de 102 
usuaris respecte de l’any anterior, destacant que 
d’aquest augment, el 60% ha sigut en l’últim mes 
de desembre. Tots ells, a més, han estat aconse-
guits orgànicament (sense cap mena d’inversió eco-
nòmica).

Respecte a l’abast total de les publicacions, 
es considera que és un indicador encara més 
significatiu que el nombre de seguidors, ja que 
mostra els usuaris impactats per les publicaci-

ons de FAPEL a Facebook, destacant de nou que 
són aconseguits de forma orgànica:
- Els mesos en alça han estat febrer, març i 
abril, mesos en què s’han fet publicacions so-
bre les escoles de FAPEL i articles d’interès so-
bre l’escola concertada, respectivament.

- Coincidint amb l’inici del curs i amb l’aug-
ment d’activitat de FAPEL (FAPEL University 
Day, Newsletters, participació en actes, publi-
cació de notícies i revista, etc.), es produeix 
un significatiu increment en l’abast de les pu-
blicacions en els mesos de setembre, mantin-
gut durant l’últim trimestre de l’any de mane-
ra significativa.

Aquestes dades tan positives són degudes a l’estra-
tègia de publicacions mantinguda durant tot l’any: 
entre 6-7 publicacions setmanals potenciant l’activi-
tat a la xarxa i donant més protagonisme tant a les 
escoles de FAPEL com als articles d’interès relacio-
nats amb l’escola concertada i la segregació escolar. 

Publicacions amb més engagement a Facebook
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Twitter @FAPEL_cat

En referència a la pàgina oficial de FAPEL a Twit-
ter, el nombre d’impressions* anual ha sumat 
un total de 239.500 mil. En el cas de la xifra de 
seguidors, ha pujat de manera orgànica fins 
1057. 

* 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 esco-
les de FAPEL.

Pel que fa a les publicacions:

- Els mesos més productius han estat els 
compresos entre abril i juny, coincidint amb 
la publicació de diversos articles d’interès 
relatius als drets de l’educació concertada. 

- Les publicacions han rebut més de 1300 
“m’agrada” i més de 500 retweets.

- El nombre de “clics en l’enllaç” ha arribat 
fins els 580.

La pujada de les estadístiques ha estat deguda 
a la nova estratègia marcada amb nous contin-
guts que generen més engagement i interacció, 
relatius a l’actualitat de l’educació concertada i 
la reivindicació dels pares a triar l’educació que 
volen per als seus fills.

Les notícies relacionades amb l’actualitat del 
sector de l’educació, com el tema de la subven-
ció de la concertada i l’esment de reconeguts 
perfils de l’educació, continuen sent els temes 
que produeixen més engagement.
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Publicacions amb més engagement a Twitter
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