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

formin part del Servei Educatiu de Catalu-

defensar la llibertat i el dret dels pares i

nya, segons estableix la LEC de 2009.

mares a escollir l’educació en condicions
d’igualtat, que vulguin per als seus fills.

La nostra visió és esdevenir una institució
de referència a l’educació de Catalunya i

Entenem que aquests drets i llibertats

Europa, que contribueixi a assolir una so-

emanen directament de la dignitat de la

cietat més plural, lliure i equitativa, a tra-

persona, de les declaracions dels drets

vés de l’educació dels nostres infants i de

humans, així como del mandat constitu-

les seves famílies.

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

racions dels drets humans, dels infants

res, així com de la societat civil de la que

i de les famílies, sota la perspectiva de

formen part, reconeixem el dret a la pro-

l’humanisme cristià i que ens configuren

moció d’escoles i iniciatives educatives

com a ciutadans d’Europa.

que, amb el seu projecte o caràcter propi,
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Acords de col·laboració
Amb l’objectiu de buscar aliances estratègiques amb
empreses i entitats que puguin oferir projectes i propostes interessants per les AMPA i escoles, s’han
signat els següents convenis amb:
- Arç Corredoria
d’Assegurances
- Aura Fundació
- Correm Junts Aspasim
- Dinantia
- Harbour.Space University

-

iKanguro
Mary’s Meals
Seedbox
Bertelsmann
Compres i reutilització
de llibres de text

7
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Arç Corredoria
d’Assegurances
de serveis i productes de consum personal. Aquest conveni busca, a més, reforçar el desenvolupament de l’assegurança
ètica i solidària i el mercat social.

Arç Corredoria d’Assegurances està especialment compromesa amb l’assegurança
ètica i solidària, pel que amb aquest conveni es constituirà una plataforma faciliFapel té un conveni de col·laboració amb

tadora per al desenvolupament d’altres

Arç Corredoria d’Assegurances amb l’ob-

futures col·laboracions en el marc de l’im-

jectiu de mantenir i millorar l’oferta

puls de l’economia social i solidària.

d’assegurances adreçada al conjunt
d’entitats federades, així com l’oferta
8
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Aura Fundació

Aura Fundació és una entitat sense ànim

L’objectiu d’aquest acord és el de donar

de lucre que va néixer el 1989. La seva

difusió a aquesta iniciativa a través

missió és ajudar a millorar la qualitat de

dels canals de comunicació de FAPEL

vida de les persones amb discapacitat in-

(Web, XXSS, newsletter, revista, etc.) en-

tel·lectual mitjançant la inclusió social i la-

tre els associats de FAPEL.

boral, seguint la metodologia del «Treball
amb Suport».
9
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Correm Junts
Aspasim
FAPEL va firmar un conveni de col·laboració
amb la Fundació Aspasim amb motiu de la
3a edició de la milla de Sarrià, Correm Junts.
En efecte, amb l’objectiu de promoure la
integració i participació de les persones amb discapacitat psíquica en un
esdeveniment esportiu i també festiu,
Correm Junts és una cursa oberta a tothom,

en unes condicions completament nor-

amb atenció especial a les persones amb

mals. Des de l’any 2013, s’organitza una

discapacitat psíquica i, a diferència d’altres

cursa atlètica anual d’una milla de distància,

curses de Catalunya, l’objectiu és que no re-

sota el lema de Correm Junts. El conveni sig-

presentin un grup especial, al marge de la

nat entre FAPEL i Aspasim té com objectiu do-

resta de corredors, sinó que s’integrin com-

nar visibilitat i difusió a aquesta iniciativa entre

pletament.

escoles i AMPA associades a FAPEL.
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Dinantia

Dinantia és una nova aplicació de co-

car les faltes automàticament als pares

municació que permet a les escoles i

i mares.

professors enviar missatges al mòbil de
pares i alumnes. Com a avantatge, les

FAPEL té un conveni de col·laboració

respostes són rebudes en temps real, fet

amb aquesta entitat mitjançant el qual

que redueix les tasques administratives.

les entitats associades a FAPEL te-

A més, Dinantia també permet passar

nen uns descomptes en els serveis

llista des de qualsevol dispositiu i notifi-

que ofereix Dinantia.
11
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Harbour.Space
Harbour.Space és l’únic centre universitari
especialitzat en tecnologia d’Europa. Ubicat a Barcelona, ofereix estudis de grau i
màster altament focalitzats en l’àmbit tecnològic, tenint com a referents Standford
i Berkeley, i compta amb un ampli ventall
de professors, tots ells, referents experts
de la indústria tecnològica i del món acadèmic. Els programes són totalment en anglès i admeten un màxim de 200 alumnes.

L’objectiu d’aquest acord és el de donar

escoles amb ponents de prestigi interna-

difusió a les iniciatives que organitza

cional que ocupen càrrecs directius en les

aquesta universitat per promoure la ci-

entitats més importants de la indústria tec-

ència i la tecnologia, com per exemple,

nològica (Google, Apple, Snapchat, etc.).

organitzant conferències obertes per a les
12
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iKanguro

FAPEL va signar un conveni de col·labora-

ja siguin nens, persones grans o persones

ció amb iKanguro, un innovador sistema

amb alguna discapacitat, quan realitzen

de seguretat i identificació que funciona

alguna sortida. Fruit d’aquest acord,

a través d’una polsera intel·ligent, pensat

les entitats associades a FAPEL po-

per a localitzar fàcilment a aquelles perso-

dran obtenir signiﬁcatius descomptes

nes que es troben dins de col·lectius amb

especials si contracten algun dels pro-

alguna limitació a l’hora de comunicar-se,

ductes d’Ikanguro.
13
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Mary’s Meals

Mary’s Meals és una fundació que apor-

sica que els permeti fugir del cercle viciós

ta una solució senzilla a la fam al món:

de la pobresa. L’objectiu d’aquest conveni

proporcionar àpats diaris als nens i ne-

és donar a conèixer aquesta gran inici-

nes dels països més pobres a l’escola.

ativa entre les escoles i AMPA de Fapel,
donant-li difusió a través de les eines

D’aquesta manera, els nens i nenes són

de comunicació de FAPEL (Web, XXSS,

atrets a classe on reben una educació bà-

newsletter, revista, etc.).

14
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Seedbox
el desenvolupament dels nens a través
d’un joc amb el que es familiaritzen amb
el món del cultiu a casa, de l’alimentació
sana i de la responsabilitat social i mediambiental.

FAPEL i Seedbox han arribat a un acord
de col·laboració per fer arribar aquesta aventura emocionant als centres
educatius, prioritzant les competènSeedbox és un kit ple de valors per a

cies i els objectius d’aprenentatge i

iniciar-se en l’auto cultiu urbà, la pròpia

desenvolupament personal dels nens

caixa es converteix en la taula de cul-

que ara cursen el primer cicle de primària.

tiu i conté tot el necessari per plantar.

El format permet plantar dins l’aula, cosa

Els seus productes estrella, la gamma

que fa que hi hagi un contacte directe i

de Seedbox kids, basats en l’educació i

constant amb els alumnes.
15
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Bertelsmann

Per la seva banda, la Fundació Bertelsmann ha endegat una línia de treball
sobre orientació professional i acaDes de fa ja més de cinc anys, una de les

dèmica, adreçada a pares, profes-

línies de treball de FAPEL ha estat facilitar

sors i alumnes, a través de la publicació

específicament formació, informació i as-

d’uns manuals d’orientació i de sessions

sessorament, sobre aspectes acadèmics

presencials amb grups i col·lectius.

de futur dels nostres fills i filles. A través
de l’organització del Fapel University Day

Per aquesta raó, s’han iniciat converses per

s’ha arribat a molts alumnes i famílies,

tancar un acord estable de col·laboració per

facilitant informació i, sobre tot, il·lusió

apropar l’expertesa de la Fundació a les fa-

per un futur acadèmic i professional.

mílies i els professors.

16
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Central de compres i
reutilització de llibres
de text
zació i logística de projectes de reutilització, tant a nivell particular com col·lectiu.

A més, Fapel posa a l’abast de les famílies
el servei de llibres de text que ofereix a les seves AMPA. Aquesta és una
eina molt pràctica perquè serveix directament al col·legi on l’alumne començaCreació i manteniment d’una central

rà el curs amb tots els llibres. D’aquesta

de compra de llibres de text, per als

manera, les famílies no han de perdre

associats i famílies de FAPEL. Organit-

temps en la recerca dels últims llibres.
17
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Actes promoguts per
FAPEL
Amb l’objectiu d’oferir i apropar iniciatives
interessants a les seves entitats federades, Fapel ha
col·laborat amb les següents iniciatives:
- Fapel University Day
- Torre de Llibres
- ONG Braval
- Taula rodona: La lectura com a base de
		qualsevol aprenentatge
- Fira de les escoles
- Participació als diàlegs d’educació de COFAPA
- Participació activa a l’EPA

19
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Fapel University Day

Fapel University Day és una iniciativa dedi-

i especialitzades en tot tipus d’estudis, per

cada a l’organització d’esdeveniments es-

tal d’ajudar a cada estudiant a trobar la

colars. L’objectiu del projecte és establir

Universitat més adequada segons els seus

un punt de trobada per alumnes, pro-

interessos i capacitats.

fessors i Universitats, per tal d’ajudar
a cada estudiant a trobar la Univer-

En aquest marc, els alumnes i les famílies

sitat més adequada segons els seus

podran contactar amb els representants

interessos i capacitats.

Amb aquesta

de les diferents universitats, que donaran

iniciativa, Fapel posa el servei de les esco-

informació i assessorament, així com in-

les catalanes el contacte amb Universitats

formació sobre els seus programes d’aju-

nacionals i internacionals, de primer nivell

des i beques.
21
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Fapel University Day Lleida
- I i II edició a Lleida
- Fira de grau
- Data: 17/03 i 20/10 de 2016
-

Lloc:

La

Llotja

Palau

de

Congressos Municipal
- Alumnes assistents: 800 a
cada edició
22
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Fapel University Day
Barcelona
- IV edició a Barcelona
- Fira de grau
- Data: 21 d’octubre de 2016
- Lloc: Col·legi La Miranda
- Alumnes assistents: 1.800
23
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Fapel University Day
Tarragona
- I edició a Tarragona
- Fira de grau
- Data: 9 de novembre de 2016
- Lloc: Palau firal i de congressos
de Tarragona
- Alumnes assistents: 800
24
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Fapel University Day
Girona
- I edició a Girona
- Fira de grau
- Data: 1 de desembre de 2016
- Lloc: Palau de Congressos de
Girona
- Alumnes assistents: 720
25
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Torre de Llibres
va aconseguir que els alumnes d’entre 6
i 12 anys d’escoles de Catalunya llegissin
més de 8.500 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 juny passat, les escoles
i biblioteques participants van assolir el
repte, gràcies a més de 4.450 alumnes
(d’entre 6 i 12 anys) que s’havien sumat
La iniciativa Torre de Llibres, impulsada

al projecte, després de llegir un total de

per la plataforma per al foment de la lec-

8.872 llibres, en només deu setmanes.

tura i la comprensió lectora Xim i Xesca,
26
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Escola de pares

Fapel ofereix a les AMPA un programa de

sar-ho bé en família’ a l’ONG Braval. Amb

conferències i cursos sobre educació, de

una assistència d’una quarantena de famí-

caràcter general i també segons les edats

lies del Raval, la trobada va ser molt profitosa

de fills, ja que la formació de pares i mares és pels assistents.
essencial per educar-los amb eficàcia.
Braval és un projecte de voluntariat solidari,
A través del Sr. Marcial Quintairos, Fapel va que busca l’èxit escolar, incrementant en els
compartir propostes sobre ‘Com pas-

joves la motivació per continuar els estudis.
27
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Taula rodona: La lectura
com a base de qualsevol
aprenentatge

Dins de la III edició del Fapel University

personalitats públiques i persones

Day, FAPEL va organitzar una taula rodo-

relacionades amb el món cultural i li-

na sobre la importància de la lectura en

terari. La sessió va ser inaugurada pel vi-

totes les etapes d’aprenentatge, dirigi-

cepresident de FAPEL, Marcial Quintairos;

da a professors, directors d’escoles,

pel sotsdirector de famílies del Col·legi La

28
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Farga, Mario González, i pel responsable

va estar formada per tres experts en la

del Servei d’Immersió i Acolliment Lin-

matèria, amb una llarga i reconeguda tra-

güístics i coordinador del Programa del

jectòria professional tots ells:

Foment de la Lectura del Departament

- Jaume Cela, escriptor, pedagog, mes-

d’Ensanyament de la Generalitat de Ca-

tre i membre de l’Associació de mestres

talunya, Pere Mayans, qui va remarcar la

Rosa Sensat i de la FMRP de Catalunya.

responsabilitat de pares, mares i docents

- Juan José Vara, professor en repre-

en el foment de la lectura dels seus fills i

sentació del Col·legi La Farga.

alumnes.

- Eva Mateo, impulsora de la plataforma
pel foment de la lectura i per la millora de

La taula rodona, moderada per Josep Ma-

la comprensió lectora, Xim i Xesca.

ria Roura, membre de la junta de FAPEL,
29
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Fira de les escoles

La Fira d’Escoles és un esdeveniment

par en aquest projecte ajudant a difon-

per ajudar les famílies a conèixer l’oferta

dre aquesta iniciativa amb l’objectiu de

educativa de la província perquè puguin

crear un fòrum d’informació comú

triar el millor col·legi per als seus fills.

on les famílies puguin conèixer de
primera mà els projectes educa-

Aquesta fira va tenir lloc el passat 12 i

tius i ideari de les diferents escoles de

13 de març de 2016 i FAPEL va partici-

Barcelona.

30
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Fapel participa als
diàlegs d’educació de
COFAPA
FAPEL ha assistit als diversos diàlegs
d’educació, organitzats per COFAPA
amb els següents ponents:

- Carmen Pellicer, de la fundació Trilema, sobre el ‘Llibre Blanc del professorat’.
- Ismael Palacín, director de la Fundació
Bofill, sobre innovació educativa.

Els diàlegs d’educació són un fòrum

- Oscar González, sobre relacions entre

obert, plural i enriquidor, amb experts i

família i escola.

administracions sobre educació.

31
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Fapel participa activament
a l’EPA

Fapel ha participat a diversos actes de

- El 30 anniversari de l’EPA, cele-

l’EPA (European Parents Association),

brat els passats 27 i 28 de novembre a

entre ells:

Luxemburg.

- La reelecció del vicepresident de

A més, Fapel liderarà una part d’un

l’EPA, per l’assamblea general, reunida

projecte europeu on l’EPA és partner

a Dubrovnik el passat 30 de abril.

de l’àmbit de l’educació en STEM.

32
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Cafè amb...

Amb l’objectiu d’apropar personali-

rums d’opinió i debat sobre temes

tats rellevants del sector educatiu i

estratègics per FAPEL amb els princi-

cultural, com per exemple, periodistes,

pals actors del sector educatiu.

professors

destacats,

líders

d’opinió,

creat una nova secció dins

La primera entrevistada ha estat Eva Mi-

la revista FAPEL, anomenada ‘Cafè

llet, periodista especialitzada en paren-

amb...’. Aquesta secció busca crear fò-

ting que col·labora amb La Vanguardia.

etc. s’ha

33
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FAPEL als mitjans
A continuació es presenten les diferents aparicions
de la FAPEL als mitjans de comunicació, tractant temes com el debat dels deures, la defensa de la concertada i el dret de triar escola, la relació entre família i escola, etc.

35
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Fapel als mitjans

Debat dels deures
- elMón
- Versió: Digital

Unió família-escola
- Ràdio Matadepera
- Versió: FM/Digital
36
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Fapel als mitjans

Defensa de la concertada
- El Mundo
- Versió: Digital

Debat dels deures
- Cadena COPE
- Versió: FM
37
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Fapel als mitjans

Relació Família-Escola
- Objetivo Bienestar
- Versió: Paper

Dret llibertat educació
- Diari de Sant Cugat
- Versió: Paper
38

Memòria FAPEL 2016

Fapel als mitjans

Escola d’educació especial
- Diari de Sant Cugat
- Versió: Paper

Escola inclusiva
- Diari de Sant Cugat
- Versió: Paper
39
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Fapel als mitjans

Família i educació
- Diari de Sant Cugat
- Versió: Paper

Orientació escolar
- Diari de Sant Cugat
- Versió: Paper
40
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Fapel University Day

Diari El Segre

Lleida al minut

Edició paper

Edició digital

Ràdio Desvern
Edició digital i FM
41
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Fapel University Day

La Vila
Edició paper
TarragonaDiari.cat
Edició digital

Notíciestgn
Edició digital
EbreDigital.cat
Edició digital
42
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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.

43
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A continuació es presenten alguns exemples:
NOTA DE PREMSA
Barcelona, 12 de setembre de 2016

Feliç curs 2016-2017

Fapel ret homenatge a Ferran Ruiz, ex-president del Consell Escolar de Catalunya, i dóna
la benvinguda al seu successor, Lluís Font

Repensar el sistema, donar suport a la innovació pedagògica, encarar la reforma horària i el finançament del
NOTA DE PREMSA
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.
Barcelona, 12 de setembre de 2016

La Fapel– Federació d’ Associacions de Mares i Pares de l’ Escola Lliure de Catalunya -, que representa a
Feliç curs 2016-2017
més de 140.000 famílies de l’escola concertada i privada no confessional, té com a objectiu defensar el dret,
Repensaractualment,
el sistema, donar suport
la innovació
pedagògica,
encarar la reforma
i el finançament
del
tan vulnerat
dels apares
a triar
l’educació
que horària
desitgen
que rebin
els seus fills, donar la
Servei d'educació de Catalunya seran els quatre pilars de la nostra acció enguany. I com sempre, defensar la
benvinguda
a il'inici
curs per
pletriar
del'escola
projectes
i volem
centrar
la nostra
tasca en favor dels drets i les llibertat
llibertat
els drets d'un
de les famílies
que vulguin
per als seus
fills, en igualtat
de condicions.
en aquests quatre pilars concrets.
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,

vulnerat actualment,molt
dels pares
a triar l’educació
que Escolar
rebin els seus
donar la
Per això,tanparticiparem
activament
des que
del desitgen
Consell
defills,
Catalunya
en el projecte “Ara és
benvinguda a l'inici d'un curs ple de projectes i volem centrar la nostra tasca en favor dels drets i les llibertat
demà”, en
onaquests
volem
aportar
el nostre punt de vista sobre l'educació a Catalunya, amb la coherència de 30 anys
quatre
pilars concrets.
de reivindicació i defensa d'un model plural i de qualitat, en un entorn de llibertat i equitat.
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 defensaad'un
plural i de que
qualitat,sobre
en un entorn
de llibertat i equitat.
També donarem
suport
totmodel
el procés
la innovació
pedagògica bull al nostre país. Els pares i
mares noTambé
en som
elssuport
experts,
el nostrebull
suport
deElsser
indispensables
per tal que les
donarem
a tot el però
procés la
quenostra
sobre laopinió
innovaciói pedagògica
al nostreha
país.
pares
i
en som els
experts, però ladefinitivament
nostra opinió i el nostre
ha de ser indispensables
per tali que
les
escoles imares
els no
mestres
assumeixin
lessuport
innovacions
assenyades
necessàries
per a l'entorn social
escoles i els mestres assumeixin definitivament les innovacions assenyades i necessàries per a l'entorn social
i econòmic
que que
vivim.
particular
pararem
atencióinclusiva,
a l'educació
a l'encara nonat decret i com
i econòmic
vivim. En
En particular
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el futur.
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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 opinió
i laboral sobre
ha de recaure
sobre tota lahoràries,
societat, no només
preferentment
Igualment,
donarem
la nostra
les reformes
ambol’èmfasi
sobre el fet que els pes de la
sobre l'escola. Els pares i mares tenim el dret principal i la obligació, per una banda dirigir i per l'altra
conciliació
de la vida familiar i laboral ha de recaure sobre tota la societat, no només o preferentment
col·laborar amb els mestres en el procés educatiu dels nostres fills i filles. I necessitem temps.
sobre l'escola. Els pares i mares tenim el dret principal i la obligació, per una banda dirigir i per l'altra
Finalment, seguirem treballant per la millora del finançament del Servei d'educació de Catalunya. Només
col·laborar
amb els mestres en el procés educatiu dels nostres fills i filles. I necessitem temps.
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.
Finalment,
seguirem treballant per la millora del finançament del Servei d'educació de Catalunya. Només
així es pot
millor
pluralitat
de projectes,
de centres,
de qualitat
en el professorat i, fonamental,
Com garantir
sempre, la Fapel
fa unalacrida
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
garantir finançament
l'equitat: perl'exercici
del dret i la llibertat dels pares a triar l'escola que desitgin, en igualtat de
a tots del model de concerts, pels atacs contra el dret dels pares i mares a ser els
condicions.
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.

Consell de l'Audiovisual de Catalunya
Sr. Roger Loppacher i Crehuet
President
C/ dels Vergós, 36-42 / 08017 – Barcelona

Com sempre, la Fapel fa una crida a tots els pares i mares de Catalunya perquè s’impliquin personalment
Per a mésdel
informació:
en la defensa
Servei d'Educació de Catalunya, pels atacs que arriben en contra de la llibertat i del bon
Josep Manuel Prats
finançament
a tots del model de concerts, pels atacs contra el dret dels pares i mares a ser els
President per
de la FAPEL
Tel:931580242–662607850
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,C/ Sant
polític
judicial.
Elies, 21,o1-1
- 080006 Barcelona - correu: fapel@fapel.cat
Per a més informació:
Josep Manuel Prats
President de la FAPEL
Tel:931580242–662607850

Distingit senyor,
Consell de l'Audiovisual de Catalunya

Barcelona, 9 de novembre de 2016
C/ Sant Elies, 21, 1-1 - 080006 Barcelona - correu: fapel@fapel.cat

Com a president
de la Fapel,
federació d'ampa que agrupa més de 140000 pares i mares de Catalunya, volem denunciar
Sr. Roger Loppacher
i Crehuet
President
el contingut
d'un diàleg al capítol “Freud” de la sèrie de Televisió MERLÍ, emès el passat dilluns 7 de novembre al
C/ dels Vergós, 36-42 / 08017 – Barcelona
vespre.

El diàleg, cap al minut 20 del video publicat pel servei de TV3alacarta
a la seva
web, menysté
Barcelona,
9 de novembre
de 2016 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
Distingit
d'Educació
de senyor,
Catalunya, establert a la LEC per un pacte i un consens de més del 80% del Parlament de Catalunya.
a president de la Fapel, federació d'ampa que agrupa més de 140000 pares i mares de Catalunya, volem denunciar
Aquest Com
suggereix
algunes
idees,
que
considerem
injustes
i que
poden
induir aalerror i a l'enfrontament
elmenysteniment
contingut d'un diàleg
al capítol “Freud”
de la
sèrie de
Televisió
MERLÍ, emès
el passat
dilluns
7 de novembre
entre una
majoria de ciutadans telespectadors que desconèixen la realitat de l'ensenyament a Catalunya; aquestes idees
vespre.
són: El diàleg, cap al minut 20 del video publicat pel servei de TV3alacarta a la seva web, menysté una realitat en la que

1.
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2.

confien més d'un terç dels pares i mares de Catalunya, que és l'escola d'iniciativa social que forma part del Servei
Que lesdeescoles
d'iniciativa
social
deconsens
desaparèixer.
Això
un atacdeaCatalunya.
la llibertat d'educació,
d'Educació
Catalunya,
establert a la LEC
per haurien
un pacte i un
de més del 80%
delés
Parlament

pels menysteniment
drets humans
i les lleis
enidees,
vigorquea Catalunya.
Aquest
suggereix
algunes
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
Que les escoles d'iniciativa social tenen el mateix finançament per part de l'administració
són:

consagrada

que les escoles de

titularitat
pública, quan realment no perceben ni el 40% del cost de la plaça escolar pública.
1. Que les escoles d'iniciativa social haurien de desaparèixer. Això és un atac a la llibertat d'educació, consagrada

3.

pels drets humans i les lleis en vigor a Catalunya.

Explicita que “encara no ha començat la guerra”, per tan s'albira i fomenta un confrontament civil dins del
2. Queeducatiu
les escoles que
d'iniciativa
social tenen
el mateix
per part
que les
escolesd'informació.
de
sistema
ni existeix
realment
i, finançament
en qualsevol
cas,deesl'administració
fomenta amb
manca
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Nous 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:
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- Butlletins Fapel: revista i newsletter
- Nova imatge corporativa
- 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
48

Exemple d’e-mailing d’enviament digital
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Núm. 23 - Juny 2015
Revista oficial de la Federació d’Associacions de
Mares i Pares d’Escoles Lliures de Catalunya

Escola inclusiva: cap a on anem?
EN PORTADA

ACTIVITAT FAPEL

L’EDUCACIÓ ÉS NOTÍCIA

Entrevista a Josep Maria Jarque,
impulsor de l’escola inclusiva

Fapel participa com a jurat del
III BCN Thinking Challenge

Capacitats diferents, educar a cadascú segons les seves capacitats

Revista Fapel 23
Revista Fapel 22

- En portada: Escola inclusiva:

- En portada: Llibertat d’educació

cap a on anem?

- Abril 2015

- Juny 2015

- Tirada: 20.000 exemplars

- Tirada: 20.000 exemplars

- Dipòsit legal: B-12.545-2009

- Dipòsit legal: B-12.545-2009
49
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Revista Fapel 24
- En portada: Per què volem la

Revista Fapel 25

llibertat

- En portada: Educació sempre

- Febrer 2016

- Novembre 2016

- 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

com a les Administracions públiques i

a conèixer els projectes interessants que

entitats rellevants del món educatiu.

realitzen les diferents escoles.

Febrer 2016
- En portada: L’elecció d’escola
- Febrer 2016
- Difusió: 2.980
51
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Newsletter Març 2016
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Març 2016

Abril 2016

Maig 2016

Horaris escolars

Drets fonamentals

Atacs a la llibertat d’educació

Juny2016

Juliol 2016

Novembre 2016

Vacances en família

EPA Newsletter

El futur de l’educació

Memòria FAPEL 2016
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Renovació web FAPEL
- Adaptació del nou logo a la Web
- Creació, disseny i restructuració d’apartats
- Creació i disseny de banners
- Canvis a la home
- Canvis i actualització de continguts
		

54

Memòria FAPEL 2016

Adaptació del nou logo a la Web
Per tal d’homogeneitzar tots els ele-

adaptar el nou logo a la pàgina web i

ments corporatius de FAPEL, s’ha

s’ha aplicat a la part superior esquerra

canviat la configuració de la pàgina per

del site.
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Creació, disseny i reestructuració d’apartats
Amb l’objectiu de crear una web adaptada a les necessitats específiques de

- ‘Butlletins Fapel’: per penjar
les revistes i les newsletters.

FAPEL, s’han creat els apartats de:
‘Missió i visió’: per donar a

A més, s’ha creat una pestanya úni-

conèixer els valors de FAPEL com a fe-

ca de ‘Contacte’, la qual s’ha divit en

dereació.

‘Contacte de premsa’, per tal de ges-

-

- ‘Serveis’: per donar visibilitat

tionar correctament els contactes amb

dels serveis que FAPEL pot oferir a les

els mitjans de comunicació, i ‘Contacte

AMPA, famílies i escoles.

general’, per a tota la resta.
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Creació i disseny de banners

Amb la finalitat d’assolir una navegació fácil

emmagatzemar tots aquells documents

i estructurada del usuaris dins la pàgina de

legislatius que poden ser d’utilitat per als

FAPEL, s’han creat els següents banners:

afiliats a FAPEL.

- ‘Afiliar-se’: que redirigeix di-

- ‘COFAPA’ (Confederació de Fe-

rectament a l’apartat de recollida de

deracions d’Associacions de Pares i Ma-

dades per l’afiliació a la federació.

res d’Alumnes): per donar veu als asso-

- ‘FAPEL inclusió’: per tal de do-

ciats dins del consell escolar de l’estat.

nar visibilitat a la tasca de FAPEL res-

- ‘EPA’ (Associació Europea de

pecte a l’educació inclusiva.
- ‘Legislació i documents’: per

Pares i mares): per donar veu als associats a nivell europeu.
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Canvis a la HOME
Per tal de crear una pàgina més atractiva,

produint, a temps real, a la pàgina princi-

interactiva, dinàmica i actual, s’han anat

pal. D’aquesta manera la web está en cons-

fent els següents canvis a la home, és a dir,

tant actualització.

a la pàgina principal:

- Icones de xarxes socials: a la

- Slider amb imatges dinàmiques:

part superior dreta de la web s’han afegit

a la pàgina principal i apareixen les darre-

quatre botons que redirigeixen a les res-

res noticies destacades amb una imatge,

pectives xarxes socials de FAPEL: Facebo-

que canvia cada 5 segons, per tal de donar

ok, Twitter, YouTube i Blogger.

dinamisme a la web i màxima difusió a les
notícies publicades.
- Creació del gadget de Twitter:
totes les publicacions de Twitter es van re-
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- Actualització del footer: per tal
de mantenir actualizada i que concordi amb
el nou menú principal.
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Canvis i renovació de continguts

Per mantenir actualitzada la web, s’introdueixen

setmanalment

notícies

A més, darrerament s’han fet canvis en

amb un format més atractiu, pels usu-

l’apartat ‘Sobre Fapel’ i al d’ ‘Estatuts’,

aris: textos justificats, fotografies més

per millorare els continguts i fer-los

grans, programes d’activitats, destacats,

més atractius.

inscripcions a diverses iniciatives, links, etc.
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Nova imatge corporativa
Nou logo FAPEL
La nova imatge corporativa elaborada

En línies generales, la nova imatge s’ha tre-

ha estat creada en base a les tendèn-

ballat respectant les següents directrius:

cies actuals en quant a disseny grà-

claredat i simplicitat; tipografia senzilla i

fic de logotips.

esvelta; i formes netes.

Versió 1
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Respecte al pantone utilitzat, s’aposta per A més, s’ha ideat una segona versió del
una barreja de colors buscant el con- primer logotip per a adaptar-lo a les difetrast: mantenint un dels tons corporatius

rents plataformes que ho requereixin.

de Fapel (blau) i afegint el gris per fer contrast i donar-li sobrietat.

Versió 2

Mostra de l’anterior logotip FAPEL, del que
s’ha conservat un dels colors corporatius.

Logo anterior
61
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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 participat a través de:

- Reunió amb el Ministre d’Educació

-Reunions conjuntes amb tot el sec-

el passat 26 de setembre, per parlar del

tor dels col·legis d’Iniciativa Social

pacte educatiu, de la llibertat d’educa-

amb els grups parlamentaris.

ció per a tots els pares i de l’equitat en

- Reunions al Parlament amb cadascun

l’accés a la plaça educativa de qualitat

dels grups parlamentaris influents:

que cada família ha de triar pels seus

Junts pel Sí, PP de Catalunya, Ciu-

fills, així com del paper de les Federaci-

tadans i PSC.

ons de Pares en el mateix.
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Participació a l’esfera associativa

les d’Iniciativa Social a les diferents
ciutats de Catalunya, amb l’objectiu de
sensibilitzar i defensar l’actual model
del servei d’educacio de Catalunya.

- Les noves incorporacions d’AMPA
(2015 i 2016).

- Multitud de reunions amb les AMPA
FAPEL ha treballat en el seu paper

associades a FAPEL, per orientar, as-

associatiu amb les AMPA mitjançant di-

sessorar i fomentar la sensibilitzacio de

verses accions:

les famílies envers els drets i llibertats
educatives

- La dinamització de la creació de
coordinadores d’AMPA de les esco-
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Participació a l’entorn institucional
Per tal de donar veu a les famílies que

A més, FAPEL ha participat activament

formen part de FAPEL, es participa a:

als organismes dels que forma part:

- El debat ‘Ara és demà’: El president

- Consell Escolar de Catalunya

de FAPEL, com a membre de la comissió

- Consell permanent del Consell Esco-

permanent del Consell Escolar de Catalu-

lar de Catalunya

nya, ha participat activament en la defi-

- Comissió de programació del Con-

nició del debat i presideix la subcomissió

sell Escolar de Catalunya

que debat la ponència sobre els pilars de

- Consell Escolar de Catalunya

l’educacio, redactada per Lluís Font.

- Consell escolar de Barcelona

- Participació a la Taula de pares i mares:

- Consell de escolar territorial Cata-

Convocada pel Departament d’Ense-

lunya Central

nyament, FAPEL forma part d’aquesta taula

- Consell escolar territorial del Maresme

conjunta en la que es comparteix informació

- Consell escolar territorial del Vallès

i es posen en marxa iniciatives conjuntes de

- Comissions de Garanties d’admisió

les federacions de pares i mares.

de Barcelona
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Xarxes socials
Avui en dia, la majoria de les empreses són plenament conscients de l’importància de les xarxes social. 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.

68

Memòria FAPEL 2016

Estratègia xarxes socials
Quan parlem de tenir presència a les

Socials i que podem captar-los mitjançant

Xarxes Socials, no es tracta simplement

algun tipus d’estratègia a les #FapelUday

d’obrir un perfil públic i afegir continguts.
Ni tampoc ens adaptem a les noves tec-

Freqüència de publicacions:

nologies només afegint una capa digital al

- Facebook. 2-3 publicacions set-

nostre web. Es tracta de fer una estratè-

manals és una mitjana de publicació es-

gia de contingut coherent amb la nostra

tàndard. Si no s’assoleix cau en deixadesa

comunicació. Ha de ser un complement a

i no dóna peu a generar conversa amb la

la nostra planificació de mitjans.

nostra audiència.
- Twitter. A més de 2-3 publicaci-

Per treballar les XXSS s’han diferenciat tres

ons setmanals, s’hi ha d’incloure les men-

tipus de públics:

cions, els retuits i les converses. En una

- Institucions públiques, culturals, educati-

xarxa basada en la immediatesa, les inte-

ves, periodistes i totes les empreses vincu-

raccions augmenten per fer-se presents.

lades dins del sector.

- Blog FAPEL: En un blog no és

- Pares actius a les Xarxes Socials i les AMPA.

tant important la quantitat com la qualitat

- Joves estudiants molt actius a les Xarxes

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

totes les xarxes socials, perquè totes les

blicacions on ha quedat reflectit el dia de

eines de comunicació tinguin una cohe-

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

rència en estil i disseny.

prés, s’ha realitzat un seguiment de la vida
d’aquesta publicació (es presenta un infor-

Objectiu i estratègia de la comunica-

me sobre els resultats obtingut). D’aquesta

ció digital:

manera, s’ha esbrinat quin és el contingut

L’objectiu principal durant aquest 2016

que funciona bé i quin no, si les hores són

ha estat aconseguir una audiència activa.

adequades per aquest tipus de publicaci-

Per tant, el tipus de publicacions han anat

ons, o si la nostra audiència és més activa

enfocades, en la mesura del possible, a

uns dies determinats de la setmana.

generar participació. Per fer un resum,
a continuació, enumerarem els objectius

Imatge corporativa a les xarxes:

principals de Fapel a les Xarxes Socials i el

La foto de perfil ha de ser la mateixa a

tipus d’estratègia que li escau millor.

les Xarxes Socials, mentre que la imatge
de portada pot anar canviant amb creativitats mensuals i on quedi reflectida alguna de les activitats destacades del mes
(Revista Fapel, #FapelUday, etc.). Durant
aquest any, s’han unificat els dissenys de
70
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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

que els usuaris no s’han reduït cap mes

Facebook, en general, el número d’usua-

i que tots ells han estat aconseguits or-

ris impactats per les publicacions de Fapel

gànicament (sense cap mena d’inversió

han augmentat significativament (de 566

econòmica).

a 4531 persones que han vist les publica-

- Pel que fa a l’abast de les publicacions:

cions).

- Els millors mesos han estat març i
abril.
- S’ha produït una baixa en període de vacances (en què els usuaris són
menys actius a la xarxa), i

- En quant als seguidors, s’ha produit un
augment mensual, ja que s’han aconseguit més de 50 seguidors. Cal destacar
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Facebook @FapelCatalunya
més que els seguidors, ja que amb aquesta
dada es veuen els usuaris impactats, destaquem tots ells orgànicament.

- Setembre i octubre tornen a ser
mesos amb una significativa pujada, amb
la tornada d’activitat de Fapel (Fapel University

Day,

Newsletters,

participació

a actes, publicació de noticies i revista,

- La pujada de les estadístiques al mes de

etc.).

setembre i octubre ha estat deguda a la
nova estratègia marcada amb nous contin-

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

guts que generen més engagement (quotes,

compte el reach (l’abast de les publicacions),

dates senyalades, etc.).
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- Pel que fa a la pàgina oficial de Fapel a

mes d’actualitat i mencionant a reconeguts

Twitter, el número d’usuaris impactats ha

perfils de l’educació.

augmentat significativament (s’ha passat de
4.549 a 17.100 persones que han vist les
publicacions).

- En quant el número de seguidors,
ha augmentat significativament (de 736 a
780), ja que tot el creixement s’ha produït
de manera orgànica (sense inversió econò*En aquest cas, cal destacar la importància
de l’abast de les publicacions, aconseguit orgànicament a través del tractament de te74
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Twitter @Fapel_cat
impressions dels missatges siguin superiors
(incentivant el retweet, m’agrada, etc.).

- Pel que fa a les publicacions:
- Els millors mesos han estat setembre i octubre.

- La pujada de les estadístiques als mesos
de setembre i octubre ha estat deguda a la

- Cal tenir en compte que la baixa en

nova estratègia marcada amb nous contin-

període de vacances és corrent, ja que els

guts que generen més engagement (quotes,

usuaris són menys actius a la xarxa.

dates senyalades, etc.).

- Durant els mesos de setembre i
octubre, s’han incrementat el nombre de
mencions en les publicacions per tal que les
75
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Blog: fapel.blogspot.com.es
Cal destacar en aquest apartat el canvi de:
- El disseny de la capçalera del blog, adaptant-la al nou logo i afegint la imatge de la
família.
- La creació i disseny de la recopilació de
les darreres entrades a la part dreta de la
pàgina.
- La creació i disseny d’un banner que re- De les visites al blog, durant els mesos de
setembre i octubre 17 visites provenen de
les xarxes socials.

- Cal destacar:
- Mitjana de visites al dia 5 usuaris
- Mitjana de visites al mes 148 usuaris

dirigeix a la pàgina web (apartat revistes
FAPEL).
- La creació de la descripció de FAPEL al
blog, que ajuda al posicionament de la pàgina web als buscadors.
- La creació de l’apartat d’etiquetes o paraules destacades dels diferents articles que es
van publicant al blog.

Font: Dades extretes de Bitly
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Web www.fapel.net

- La pàgina web de Fapel ocupa la posició

- El 74% de les visites provenen de les di-

3,555,941 en el rànquing global (6,742,593).

ferents accions fetes a través de les xarxes

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

socials.

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

- Les paraules claus amb les que els usuaris

- La mitjana mensual de visites al site és

arriben a la web de Fapel són (per ordre de

de 26 i el temps de mitjana que els usuaris

rellevància): Fapel, família i escola i llibres

estan navegant a la pàgina per visita és de

de text.

1:57 minuts.

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