
Vine a l'AMPA. Projecte conjunt de les AMPA del Prat de Llobregat 

 
 
 
 

Vine a l'AMPA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projecte del conjunt de les AMPA del Prat de Llobregat 
Projecte realitzat el curs 2014-2015 

 
 



Vine a l'AMPA. Projecte conjunt de les AMPA del Prat de Llobregat 

 

Vine a l'AMPA! 

https://www.youtube.com/watch?v=98LIbVbtZ-I 

 

Objectius 

Les AMPA del Prat treballem per millorar la coordinació de la nostra tasca a nivell de ciutat, en 
col·laboració a l'Ajuntament, per tal de compartir i construir conjuntament el model educatiu de la 
ciutat, i millorar l'impacte de les nostres accions.  
 
A banda dels propis projectes de cada AMPA, realitzem diversos projectes de manera conjunta, a 
nivell de ciutat. A partir d'un d'aquests projectes de ciutat, el Mercat d'intercanvi de joguines, vàrem 
rebre el Premi FAPAC en el certamen de l'any 2014; a partir d'una decisió conjunta es va decidir 
invertir els diners del premi en un nou projecte conjunt, que donés resposta a alguna necessitat 
comú a totes nosaltres. 
 
El projecte té com a finalitat principal visibilitzar i difondre la labor realitzada per les AMPA i 
potenciar la participació de la comunitat en l'Educació. 
 
Pretén destacar la importància de la coresponsabilitat de totes les parts implicades en l'educació i 
la relació de la implicació i coordinació de totes els agents educatius en la millora de l'èxit 
educatiu de l'alumnat. 
 
El vídeo també ha volgut esdevenir una eina útil per a totes les AMPA, donant resposta a una 
necessitat comú, com és el fet d'explicar quina és la tasca que es realitza, principalment útil en 
moments concrets i de gran importància, com són per exemple les portes obertes. 
 
Tot i ser un element de poca durada, el grup de treball va realitzar una reflexió profunda sobre els 
projectes que realitzen les AMPA i sobre els valors que les impregnen, intentant transmetre la 
importància dels mateixos: 
 

• El valor del treball en equip i de la cohesió com a elements claus en les accions de 
les AMPA. 

• El valor del treball a favor del benestar col·lectiu, per damunt de la individualitat. 
• El valor de la lluita per a garantir el dret a una educació digna per a les nostres filles 

i fills. 
• El valor de la tenacitat i la il·lusió de les mares i els pares que malgrat les 

adversitats, cada dia continuem formant-nos i aprenent per a oferir millors projectes i 
serveis per a les famílies. 
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Descripció del projecte 

 
Durant el curs 2014-2015, al Plenari d'AMPA es va decidir dissenyar alguna acció d'utilitat per a 
totes les AMPA, que facilités la tasca d'explicar quina és la missió de l'AMPA. Es va crear així, un 
grup de treball, que va decidir elaborar un vídeo per explicar i difondre la tasca d'una AMPA; el 
vídeo va ser titulat Vine a l'AMPA. 
Es va exposar a l'ajuntament la proposta per tal de demanar la col·laboració en l'elaboració i en el 
finançament del projecte. La resposta va ser positiva,  es va presentar el projecte a la convocatòria 
de subvenció i es va afegir a la tècnica de participació com a suport a l'elaboració. 

Es va crear un grup de treball, amb membres de les AMPA de primària i de secundària, tant de 
famílies com alumnat, que va dissenyar el contingut dels missatges que es volien transmetre. 
Representant tant la vessant de projectes educatius com de serveis que realitzen les AMPA. 

 Després es van decidir quines imatges podrien representar les idees a transmetre i es van organitzar 
les filmacions a les diferents AMPA i centres educatius. 

A la filmació es va decidir incloure la participació dels membres de les AMPA, de l'alumnat, de les 
direccions de centres i de les entitats de lleure per transmetre els missatges. 



Vine a l'AMPA. Projecte conjunt de les AMPA del Prat de Llobregat 

L'emissora de ràdio local, El Prat Ràdio, va col·laborar desinteressadament en els enregistraments 
de la veu als seus estudis. 

Un cop editat el material, es van compartir amb tots els sectors participant i es van realitzar diverses 
modificacions, per ajustar la durada i el detall de les intervencions. 

Finalment es va organitzar un gran acte de presentació del vídeo, el 27 d'abril de 2015, a l'auditori 
municipal del Cèntric, on el grup de treball va explicar i presentar el vídeo. L'acte es va obrir amb 
una conferència sobre comunicació a les entitats, ja que el projecte estava emmarcat també en 
aquest àmbit. L'acte va comptar amb la presència de l'Alcalde, la regidora d'educació, regidors/es de 
diversos àmbits, membres de la FAPAC , de les AMPA de la ciutat i també d'altres membres de la 
comunitat educativa. 
 
El material està allotjat al canal youtube de l'AMPA de l'Escola Sant Jaume  i al canal de 
l'Ajuntament del Prat, i actualment ha estat emprat per la majoria d'AMPA durant les jornades de 
portes obertes. 
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Imatges de l’enregistrament del vídeo i de l’acte de presentació 

 

https://www.flickr.com/photos/ajuntamentdelprat/set s/721576520040133
09/ 
 
 

Valors clau 

• Coresponsabilitat 
• Treball en equip  
• Cohesió social 
• Equitat  
• Benestar col·lectiu, per damunt de la individualitat. 
• Lluita i solidaritat 
• Educació pública  
• Èxit educatiu 
• Tenacitat 
• Il·lusió  

 

Destinataris 

Membres de la comunitat educativa, tant dels centres educatius com en l'àmbit de l'educació no 
formal. 

Col·laboradors 

Ajuntament, Famílies, alumnat,AMPA, direccions dels centres, entitats de lleure, emissora de ràdio,  

Necessitats a les que dóna resposta el projecte 

Visibilitat de la tasca de les AMPA 
Informació sobre la funció i projectes de les AMPA 
Importància de la participació de les famílies a l'educació. 
Importància de destacar el valor de l'educació en el lleure 
Valor de l'educació no formal 
Coresponsabilitat de la comunitat en l'educació 
 

Obstacles  

Coordinació de totes les parts implicades, dedicació per identificar i triar quins missatges mostrar. 
Coordinació del calendari de les accions a mostrar amb el calendari d'edició del video. 
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Pressupost 

1.071,00€ enregistrament i edició del vídeo 
182,00€ conferència de l'acte de presentació del video 
L'ajuntament ens va  concedir una subvenció per valor de 1.000€ per al projecte i l'altre part es va 
pagar amb part del premi FAPAC 
 

Contribució del projecte 

 
• Contribueix a enfortir el treball en xarxa entre els diferents membres de la comunitat 

educativa, ja que es destaca la importància del treball conjunt entre totes les parts implicades 
en l'educació. 

• Demostra que el conjunt de les AMPA del Prat comparteix objectius.  
• Permet la reflexió conjunta de tots els agents sobre el paper que té una AMPA i sobre les 

finalitats i importància de les diferents accions que es realitzen. 
• Reconeix el valor i l'impacte de la participació de les famílies a través de l'AMPA. 
• Millora la visibilitat de la tasca de les AMPA, tant als centres educatius com a la ciutat. 
• Potencia l'ús de les noves tecnologies i les xarxes socials amb finalitat educativa. 
• És una eina molt útil per qualsevol AMPA a l'hora d'explicar la tasca de l'AMPA a les noves 

famílies que s'incorporen als centres, tant a les reunions com a les Portes Obertes. 
• Enforteix la coresponsabilitat dels diferent membres de la comunitat educativa, més enllà 

del centre. 
• Reforça la importància del treball en valors i de l'educació no formal 
• Posa el valor la tasca realitzada per les famílies a les AMPA 
• Demostra l'increment de l'impacte que tenen els projectes elaborats de manera conjunta 

entre totes les AMPA 
• Serveix d'empoderament a les famílies que estan implicades en l'actualitat i anima veure el 

sentit de la participació a les noves famílies. 
 

 
 
 

 

 


