
 

inscripcions 

Pares i mares de les juntes directives de 

les AMPAs federades a la CCAPAC. Oberta 

la participació, també, a la resta d’AMPAs 

de les escoles cristianes de Catalunya 

lloc 

A la web www.ampas.cat >DIÀLEGS o di-

rectament a l’enllaç 

Gratuït per a les AMPAs federades a la 

CCAPAC. 10 euros per a les AMPAs no 

federades a la CCAPAC.  

adreçat a 

Confederació Cristiana d’Associacions de 
Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya 
C C A P A C 
C. dels Àngels, 18, 6è | Barcelona 
Tel. 93 302 70 13 
ccapac@escolacristiana.org  
www.ampas.cat 

informació 

Col·legi La Salle Comtal  
C. Amadeu Vives, 6 | Barcelona 

12 de maig 2019 

La Salle Comtal | Barcelona 

Família i escola, sumem per educar 

Fotografia de David Masdeu,  
pare de l'escola Cor de Maria de Sant Celoni  

http://www.escolacristiana.org/esdeveniments/inscripcio.aspx?idev=281


 

9.30  Acollida dels participants i acreditació 

Taula rodona 

Salvador Cardús  

 
Des de la CCAPAC, com a confederació de totes les AMPAs de l’escola cristiana de Catalunya, mantenim molt viva la nostra vocació 
de ser “facilitadors” de la feina de les AMPAs. Des d’aquest focus bàsic, hem desenvolupat els darrers cursos el projecte AMPAs en 
xarxa per tal de donar protagonisme als projectes de les AMPAs sobre la base de compartir, entès com a donar el millor de nosal-
tres mateixos i, alhora, acollir obertament allò que ens pot fer millors. N’hem fet fins a set trobades, i ens en sentim força satisfets. 
Ara pensem que hem de fer un pas més i obrir-nos a un nou projecte, on aspirem que la gent que formeu part de les juntes directi-
ves de les AMPAs en sigueu partícips i beneficiaris. 
 
Aquest nou projecte, que hem batejat com a “Diàlegs per a l’educació”, vol ser una nova eina d’apropament de la junta de la CCA-
PAC a tota la gent que treballeu des de les AMPAs. I ho fem des del convenciment que el diàleg és fonamental per al desenvolupa-
ment de l’acció educativa, que escoltar és la base per millorar. Volem fomentar el diàleg a partir de l’experiència de persones de 
reconegut prestigi en diferents àmbits de l’educació a les quals els demanarem que, des del seu punt de vista, ens introdueixin ele-
ments de reflexió sobre temes concrets, convençuts que ens aportaran valor afegit en el desenvolupament de la nostra acció al  
servei de les famílies i, en definitiva, al camí continuat de millora de l’educació dels nostres fills i filles. 
 
Aspirem, tanmateix, que aquestes trobades esdevinguin espais de proximitat entre AMPAs i es creïn vincles integradors que refor-
cin la nostra identitat com a col·lectiu. I el projecte el volem desenvolupar amb trobades territorials que facilitin la participació de 
les persones que formeu part de les juntes de les AMPAs, sempre amb la vocació d’apropar-nos a vosaltres i de posar-vos-ho fàcil. 

Lliurament  

Lluís Font 

10.10 

Juanjo Fernández Lucía Caram 
conduït  

per  

Helena Garcia Melero 

12.00  

Premi CCAPAC Compromís Educatiu 

Religiosa domini-
ca. Promotora del 
programa Invulne-
rables contra la 
pobresa infantil.  

Cloenda 12.30 

Albert Alegre, president de la CCAPAC  

Enric Puig, secretari general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya 

Josep Bargalló, conseller d’Educació 

13.00 Espai Chill out 

Doctor en Ciències 
Econòmiques, pro-
fessor de Sociolo-
gia a la UAB i pe-
riodista.  

Consultor peda-
gògic. Escriptor. 
Conferenciant per 
a famílies, escoles i 
empreses  

Doctor en Ciències 
de l’Educació. Pro-
fessor  d’Història 
del Pensament  a 
Blanquerna-URL. 
Diputat.  

Presentació del projecte 

Família i escola, sumem per educar 
10.00  

11.30  Torn de preguntes 


