
Qui som l’AMPA?Qui som lQui som l’’AMPA?AMPA?

270 fam270 famíílies sòcies curs 2011lies sòcies curs 2011--12:12:

��68 de 1r  d68 de 1r  d‘‘ESO ESO 
��66 de 2n d'ESO66 de 2n d'ESO
��50 de 3r d'ESO50 de 3r d'ESO
��44 de 4t d'ESO44 de 4t d'ESO
��42 de Batxillerat42 de Batxillerat

AMPA 

Institut 

Salvador Espriu

L’AMPA és l’entitat que agrupa a les mares, pares i tutors legals dels
alumnes de l’institut. Està formada per les famílies associades i cadascuna
d’aquestes representa 1 soci, independentment del nombre de germans
que estudiïn al centre.



Aportacions 

Econòmiques

Serveis Activitats

� Festa de Carnestoltes � Atenció als socis amb cita prèvia
(de dilluns a dijous de 17.30 a 19)

� Futbol
� Funky
(amb CET-10)

� Festa de Sant Jordi � Xerrades adreçades a les famílies � Defensa Personal 

� Festes finals de 4t 
ESO i 2n de Batxillerat

� Socialització de llibres (4t ESO; 
darrer any 2011-12)

� Capoeria 

� Consergeria (17-22 h) � Adquisició de llibres de lectura 
obligatòria

� Anglès
� Francès

� Altres (instal·lacions, 
orles, fotos, etc.)

� Gestió del professorat de reforç
(pels alumnes que indica l’institut)

�Taller d’Eines 2.0
�Taller de Cant
� Taller d’interpretació

� Taquilles pels ordinadors portàtils 
dels alumnes 

� Sortides a centres i 
empreses per fomentar 
vocacions 

� Assegurança escolar pels 
alumnes de 1r i 2n ESO

� Veu i vot en el Consell Escolar
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Què aporta l’AMPA?QuQuèè aporta laporta l’’AMPA?AMPA?



En les generacions passades, els pares/mares imposaven la vocaciEn les generacions passades, els pares/mares imposaven la vocacióó
familiarfamiliar

� No sabien escoltar els desitjos ni identificar les inquietuds

�� Actualment, els pares/mares tenim  dos Actualment, els pares/mares tenim  dos ““problemes:problemes:””

� tant “dolent” resulta imposar les nostres vocacions o frustracions,

� com no preocupar-se d’orientar-los en la seva decisió, donat que encara 
són immadurs o no tenen prou confiança

�� El nois/noies tenen una idea El nois/noies tenen una idea ““utòpicautòpica”” de la feina, i esperen trobar una de la feina, i esperen trobar una 
professiprofessióó ““divertidadivertida”” i prou i prou ““motivadora.motivadora.”” AjudarAjudar--los a  descobrir la los a  descobrir la 
professiprofessióó apropiada serapropiada seràà una font inesgotable de satisfaccions personals i una font inesgotable de satisfaccions personals i 
una forma de guanyaruna forma de guanyar--se la vida. se la vida. 

Orientació laboral: el paper dels paresOrientaciOrientacióó laboral: el paper dels pareslaboral: el paper dels pares
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Vam identificar que a lVam identificar que a l’’escola secundescola secundàària hi ha unes hores ria hi ha unes hores 
””lliureslliures”” als matins, als matins, -- els dimecres a les 12,30 acaben la jornada els dimecres a les 12,30 acaben la jornada 
lectiva.lectiva.

Per tant, des de lPer tant, des de l’’AMPA (pares i mares) AMPA (pares i mares) vam decidir aprofitar vam decidir aprofitar 
aquestes hores que els nostres adolescent acostumem estar al aquestes hores que els nostres adolescent acostumem estar al 
parc o al centre comercial.parc o al centre comercial.

Els Els ““reclutem reclutem ““a traves de circulars, i amb pares voluntaris, els a traves de circulars, i amb pares voluntaris, els 
portem a conportem a conèèixer un entorn real de feina: un hotel, un estudi ixer un entorn real de feina: un hotel, un estudi 
de TV, de rde TV, de rààdio, un taller mecdio, un taller mecàànic, un centre dnic, un centre d’’investigaciinvestigacióó,etc,etc

Orientació laboral: el paper dels paresOrientaciOrientacióó laboral: el paper dels pareslaboral: el paper dels pares
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Els alumnes del Salvador Espriu han visitat en el curs 2010Els alumnes del Salvador Espriu han visitat en el curs 2010--20112011

--Aero Club de Sabadell, la primera sortida i la mAero Club de Sabadell, la primera sortida i la méés majorits majoritàària :ria :

-- 30 alumnes van con30 alumnes van conèèixer la professiixer la professióó de pilot, mecde pilot, mecàànic, auxiliar nic, auxiliar 
de vol i enginyer aeronde vol i enginyer aeronààutic en una tarda. Van poder xerrar i utic en una tarda. Van poder xerrar i 
fer preguntes a tots ells i van sortir molt motivats.fer preguntes a tots ells i van sortir molt motivats.

--Ciutat de la JustCiutat de la Justíícia: cia: 

-- 11 alumnes van con11 alumnes van conèèixer i parlar amb la Jutgessa de Guixer i parlar amb la Jutgessa de Guààrdia, rdia, 
van tornar molt impactats per veure com van tornar molt impactats per veure com éés una press una presóó i els i els 
mecanismes democrmecanismes democrààtics. (no va ser possible veure un judici)tics. (no va ser possible veure un judici)

--Catalunya RCatalunya Rààdio:dio:

-- 15 alumnes van visitar els estudis i participar en un programa.15 alumnes van visitar els estudis i participar en un programa.
Van poder xerrar amb el director dVan poder xerrar amb el director d’’ informatius, is einformatius, is e’’ls explicava ls explicava 
tot el proctot el procéés de recerca i creacis de recerca i creacióó de la notde la notíícia fins que arriba a cia fins que arriba a 
antena. La motivaciantena. La motivacióó era conera conèèixer gent famosa.ixer gent famosa.

Orientació laboral: bones pràctiquesOrientaciOrientacióó laboral: bones prlaboral: bones prààctiquesctiques
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��Quines motivacions tenen els nostres adolescents:Quines motivacions tenen els nostres adolescents:

�� ConConèèixer algun famixer algun famóós/a. s/a. 

�� ConConèèixer un aparell o vehicle ixer un aparell o vehicle ““excepcionalexcepcional””
�� La motivaciLa motivacióó per anar a lper anar a l’’Aero Club de Sabadell va ser veure un Aero Club de Sabadell va ser veure un 

simulador de vol.simulador de vol.

��Barreres (els pares no podem incidir)Barreres (els pares no podem incidir)
�� CompensaciCompensacióó en len l’’expedient acadexpedient acadèèmicmic

�� CompensaciCompensacióó econòmicaeconòmica

Orientació laboral:  motivacionsOrientaciOrientacióó laboral:  motivacionslaboral:  motivacions

AMPA 

Institut 

Salvador Espriu



�Creem  un « espai » pels pares/mares i fills/filles on, concertant una hora 
d’assessorament, elaborar plegats l’estratègica de recerca de feina de la mà d’un 
professional de l’ocupació.

�Els primers pasos en recerca de feina marcaran el futur professional o acadèmic 
del vostre fill/filla .... i el moment és ARA.

� Us atendrem individualment, escoltant els interessos i motivacions del jove i, 
entre tots plegats, buscarem el millor camí.

�Truqueu al telefon de l’AMPA: us agafaran les dades de contacte i us donaran 
dia i hora per atendreu-vos (els dijous,  a partir de les 17:00. Una hora per 
alumne amb familia)

Estratègies per recerca de feinaEstratEstratèègies per recerca de feinagies per recerca de feina
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� Correu electrònic:
outofclass.ampa@gmail.com

� Telèfon:
609 659 771, 

(de dilluns a dijous, de 17 a 19 hores)

� Atenció al públic a la nostra oficina:
Demanant cita prèvia 

(al telèfon de contacte anterior)

� Bústia:
Al vestíbul de l’IES

Com contactar amb l’AMPACom contactar amb lCom contactar amb l’’AMPAAMPA
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