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1. Presentació 

Cada any el Consell Municipal d’Immigració tria un sector associatiu per tal de 

promoure la interrelació i l’apropament entre les entitats del Consell i les que 

conformen el sector escollit. Durant l’any 2010 es va escollir les AMPAs i es va acordar 

que l’ interlocutor seria la FAPAC. D’aquesta forma es va iniciar un treball que ha anat 

aplegant cada cop més professionals i agents educatius i que té com a resultat el 

compromís de la Direcció d’Immigració de portar a terme les accions que es descriuen 

més endavant. 

La intenció seria implementar les accions als primers sis mesos d’aquest any 2011 i fer 

una valoració i balanç al Plenari del Consell Municipal d’Immigració que tindrà lloc a 

finals de novembre o principis de desembre. 

 

2. Sessions i grups de treball 

Les sessions i grups de treball ens permeten fer un primer diagnòstic d’on estem, què 

volem i què podem fer . En aquestes sessions han participat entitats del Consell 

Municipal d’Immigració i de la FAPAC ; així com professionals de la Direcció 

d’Immigració i de l’IMEB.  (veure annex sobre participants). 

 

3. Diagnòstic 

A partir del treball realitzat es detecta les següents necessitats: 

 Desconeixement per part de les famílies i les entitats d’immigrants del què és una 
AMPA? Què fa? 

 La realitat del sector associatiu de les AMPAs és molt variat; així com també ho és 
la forma d’encarar o entomar l’arribada i/o existència de famílies procedents 
d’altres països. N’hi ha que estan sensibilitzades, n’hi ha de diverses (que han 
incorporat la diversitat) i altres que no han treballat la diversitat.  

 Hi ha tot un bagatge d’experiències i bones pràctiques que s’estan portant a terme 
per part d’algunes AMPAs que depèn de la voluntat i capacitat de l’entitat i que 
queda reduït a aquella AMPA concreta. 

 Des de l’IMEB s’inclou dintre del Pla de Formació adreçat a les AMPAs (famílies) 
tallers o sessions formatives gratuïtes per treballar o gestionar la diversitat.  
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A partir de les necessitats exposades es proposen les següents 
línies de treball: 

 

1. Informar a les famílies immigrades sobre què són les AMPAs, per tal de 

promoure la seva participació en la comunitat educativa i en el procés 

educatiu dels fills/es. 

2. Promoure la diversitat a les AMPAs. 

 

Es proposen segons aquestes línies de treball les següents accions: 

Respecte a Informar a les famílies immigrades sobre que són les AMPAs 

- Producte comunicatiu (tríptic o desplegable) de difusió que expliqui 
que són les AMPAs  

- Sessions informatives per col·lectius, entitats, territori 

- Necessitat d’informar a les famílies nouvingudes del concepte de 
participació i d’educació al nostre país 

- Producció d’un vídeo explicatiu 

- Elaborar un dossier informatiu per a ràdios especialitzades i articles 
per a premsa 

- Informa a l’hora de la matriculació 

Temes a tenir en compte: horaris, adaptar-los a les possibilitats del 
col·lectiu, i idioma, es considera important per l’apropament i 
acollida utilitzar l’ idioma que entengui la persona immigrada 
(castellà o català) i que més endavant es treballi amb la persona la 
importància del coneixement de l’ idioma d’aquest país.  

Respecte a promoure la diversitat a les AMPAs 

- Elaborar un protocol o recomanacions per promoure la diversitat de 
les AMPAs 

- Edició d’un vídeo per promoure accions positives a realitzar per 
l’AMPA per aconseguir la incorporació de les persones immigrades a 
les AMPAs 

- Elaboració d’un Manual de Bones Pràctiques sobre possibles accions 
per la diversitat de les AMPAs 
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- Sessions formatives adreçades a les AMPAs sobre la gestió de la 
diversitat 

- Col·laboració amb entitats d’immigrants o referents de col·lectius per 
difondre i promoure la participació a les AMPAs 

Un dels temes cabdals que apareix sovint en les sessions de treball 
és la necessitat de cercar o disposar de la complicitat de l’escola. 
D’altra banda s’enumeren diferents accions per apropar les 
famíliers nouvingudes a l’AMPA. Per últim també apareix la 
necessitat de coordinació més eficient entre els diferents agents 
que intervenen en el territori. 

 

4. Finalitat i objectius 

Totes les entitats, els professionals i institucions que han participat en les sessions de 

treball previ a aquest projecte coincideixen en la finalitat d’aconseguir més 

participació de les persones immigrades en la comunitat educativa i específicament en 

les AMPAs. Que aquesta finalitat cal treballar-la a partir d’oferir informació a les 

persones nouvingudes i a partir de facilitar estratègies a les AMPAs per tal que 

incorporin la diversitat. 

A partir del treball desenvolupat al llarg del 2010 entre el Consell Municipal 

d’Immigració i la FAPAC , amb la col·laboració de l’IMEB i de la Direcció d’Immigració, 

queda palès que cal treballar pels  següents objectius: 

1. Informar a les famílies de les persones immigrades sobre que són les AMPAs i la 

necessitat que s’impliquin en l’educació dels seus fills/es i en la comunitat 

educativa 

2. Promoure la diversitat en les AMPAs amb accions positives per la incorporació de 

les famílies nouvingudes, a partir de facilitar informació i instruments sobre 

estratègies per incorporar i gestionar la diversitat  

 

5. Accions a portar terme des de la secretaria del CMIB 

Respecte a l’objectiu d’informar a les persones immigrades sobre que 

són les AMPAs 

Tríptic que són les AMPAs 

Edició d’un tríptic en català / castellà que explica que són les AMPAs. S’adreçarà a entitats 

del Consell i d’acollida, AMPAs, IMEB i altres professionals. Creiem que aquest producte 
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pot ser un bon instrument informatiu a utilitzar especialment per les entitats (immigrants i 

AMPAs) així com per altres agents. 

En aquests moments s’estan editant 60.000 desplegables en català / castellà, 1500 en 

català /àrab, en català/xinés, en català / urdú i 1000 en català / tagalo. 

Vídeo que són les AMPAs 

Edició d’un vídeo informatiu sobre que són les AMPAs, les diferents formes de 

col·laboració, la importància de la participació en l’educació i escola... Aquest vídeo serà un 

instrument visual informatiu a utilitzar per les entitats i els diferents  agents implicats.  

Sessions informatives 

Serien sessions presencials adreçades a un col·lectiu concret. L’ideal seria que la sessió fos 

desenvolupada per una persona del col·lectiu immigrant que fos bon/a comunicador/a i 

algú de la secretaria.  

Es farà la proposta a diferents entitats (del CMIB i AMPAs) oferint la possibilitat de fer 

sessions informatives presencials a grups de 20 persones com a mínim sobre què són les 

AMPAs. 

Dossier informatiu per a mitjans de comunicació (ràdios i premsa) 

S’elaborarà un dossier explicatiu del que són les AMPAs a distribuir per cadenes de ràdio i 

fer un article de premsa a distribuir per la premsa especialitzada. 

Es necessitarà els contactes de ràdios i premsa especialitzada per tal de fer arribar el 

dossier o article a publicar. 

Respecte a l’objectiu de promoure la diversitat a les AMPAs 

Vídeo: incorporar la diversitat a les AMPAs 

Al DVD amb el vídeo informatiu sobre que són les AMPAs, s’incorporarà un altre vídeo amb 

la importància i necessitat d’incorporar la diversitat a les AMPAs i la de fer accions 

positives per incorporar a les persones nouvingudes.  Aquest vídeo anirà adreçat 

especialment a les AMPAs . 

Acte de presentació dels materials 

Convocatòria a entitats membres del Consell i AMPAs per tal de mostrar els materials 

realitzats així com les accions que tenen a l’abast. Realitzat entre Direcció d’Immigració, 

IMEB i FAPAC.  
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6. Calendari 

La implementació de les accions està prevista de febrer a juliol, excepcionalment 

alguna acció es possible que es desenvolupi al setembre (quan es produeixen sessions 

de presentació de les AMPAs a les noves famílies). La valoració i memòria es faria al 

llarg del mes de setembre i octubre amb els diferents agents que han intervingut. 

Finalment hi hauria una presentació dels resultats de les accions en el últim plenari de 

l’any del Consell Municipal d’Immigració. 

 

7. Entitats i Institucions participants 

Primera reunió 

FEDELATINA Secretaria del CMIB 

CC.OO. Barcelonès Departament d'Immigració FAPAC 

 

Primera sessió 

 

Associació Catalunya-Líban 

 

Secretaria del CMIB 

Associació Socio Cultural IBN BATUTA FAPAC 

CC.OO. Barcelonès Departament d'Immigració  

Asociación Cultural Social y Arte Culinario de Honduras y amigos  

ATIMCA- Associacion de trabajadores inmigrantes marroquis en 

Catalunya 

 

Centro Peruano de Barcelona  

Centro Boliviano Catalán  

Asociacion Intercultural Latinoamericana Dosmundosmil  

AMPA Escola Mossen Jacint Verdaguer  

AMPA IES La Sedeta  

AMPA Escola Collaso i Gil  

AMPA Escola Pere Vila  
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AMPA Escola Farigola del Clot  

AMPA Escola Perú  

AMPA IES Puigvert  

AMPA IES "La Llauna" (Badalona)  

 

Segona Sessió 

AMPA Escola Collaso i Gil Secretaria del CMIB 

AMPA Escola Farigola del Clot FAPAC 

AMIC – UGT. Unió General de Treballadors Consell Escolar Municipal 

de Barcelona 

CCOO Barcelonès – Departament d’Immigració  

Asociación Cultural y Social y Arte Culinario de Honduras y 

amigos 

 

Asociación Cultural Riebapua Comunidad Bubi en Catalunya  

Associació Cultural Educativa i Socialoperativa de dones 

pakistaneses – ACESOP 

 

Asociación Intercultural Latinoamericana DOSMUNDOSMIL  

Associació Catalana de Residents Senegalesos  

Centro Filipino – Tuluyan San Benito  

 

Grup informació 

Asociación Cultural Social y Arte Culinario de Honduras y amigos 
Secretaria del CMIB 

Associació Cultural Educativa i Socialoperativa de Dones 
pakistanís 

FAPAC 

Associació Socio Cultural IBN BATUTA 
IMEB 

Centro Boliviano Catalán 
Direcció Immigració (Ref. 
Districte) 

Centro Filipino- Tuluyan San Benito 
Direcció Immigració 
(Programa reagrupament) 



 

Ajuntament  

  

de Barcelona 

 Consell Municipal d’Immigració 

Passeig Sant Joan 75, 1a planta 

08009 Barcelona 

Telèfon 93 256 46 28 

 

TEAC 
 

 

Grup AMPAS diverses 

CC.OO Barcelonès Departament d'Immigració Secretaria del CMIB 

Asociacion Intercultural Latinoamericana Dosmundosmil FAPAC 

TEAC Direcció Immigració (Ref. 
Districte) 

AMPA Escola Collaso i Gil - FAPAC Direcció Immigració 
(Reagrupament Familiar) 

AMPA “Trinitat Vella”  

AMPA Escola Rius i Taulet  

Pla Comunitari Poble-sec  

Dinamització AMPAs Raval - Casal d'Infants  

Coordinadora AMPA Fort Pienc  

AMPA CEIP Cervantes  

 


