
 
MEMÒRIA CURS 2018-2019 
 
GRUP DE REFLEXIÓ 

 
Objectiu 
L’objectiu principal d’aquest grup és crear un espai on poder reflexionar mares i 
pares sobre l’educació dels infants, acompanyats per membres del professorat 
de l’escola. 
 
Participació 
Enguany al grup de reflexió hi han participat 26 famílies, mares i pares 
d’alumnes de tots els cursos. Hi havia 16 famílies que repetien d’altres anys i 
10 famílies que eren noves en el grup. Aquestes darreres famílies s’estrenaven 
perquè havien començat P3. 
 
Coordinació 
El coordinador per part de l’escola és el professor Gerard Lladó. Les 
professores han estat per segon any consecutiu l’Annabel Ballester i la Marta 
Bayà. 
 
Els membres de la Comissió de Grup de Reflexió de l’AMPA són: Maria del Mar 
Llach, Maria Trias, Ester Pedraza, i Montse Camacho. 
 
Sessions 
Durant la reunió intervenen de manera espontània els assistents. Normalment 
s’aconsegueix un bon nivell de participació. 
 
S’han fet quatre sessions, sempre en dimecres de 21.00 a 22.30. Els títols han 
estat els que es detallen a continuació: 
 
Dir adéu. Acompanyar els nostres fills en la pèrdua  i el dolor. 
Vull, vull, vull 
Un mar d’emocions 
La solució està en la creativitat 
 
A la pàgina web hi ha el resum de cadascuna de les sessions així com el 
document previ que ha servit per introduir la reflexió. 
 
Metodologia de treball 
Els professors membres del grup preparen un material en relació a un tema en 
concret, sorgit dels interessos de les mares i els pares. 
 
Un membre de la Comissió de Grup de Reflexió de l’AMPA s’encarrega de fer 
arribar aquest material a tots els participants, via correu electrònic, abans de la 
reunió, de manera que tinguin temps de llegir‐ho i fomentar una reflexió prèvia. 
 



L’assistència dels membres del grup es fa amb regularitat, per crear una bona 
dinàmica. Durant la primera sessió vam establir entre tots unes normes de 
funcionament que vàrem anomenar aliança. 
 
Un membre de la Comissió fa un resum de la sessió que es distribueix, via 
correu electrònic, a totes les mares i pares que formen part del grup. 
 
Cost 
El cost de les 4 sessions ha estat de 25 euros per família. 
El fet que sigui una activitat amb cost és per fomentar el compromís de les 
famílies interessades en participar. 
 
Previsió pel proper curs 2019-2020 
 
Està previst continuar fent quatre sessions: tres durant el segon trimestre i una 
durant el tercer trimestre.  
 
És molt probable que hi hagi un relleu a l’equip per part de l’escola ja que té un 
caràcter rotatiu i l’anterior va ser el segon any de l’Annabel i la Marta. Així 
doncs, no tenim confirmats noms però presumiblement hi haurà canvis. Per 
part de l’AMPA, tant per part de l’escola com de l’AMPA continua sent el mateix 
de l’any passat. 
 
Ens agradaria ampliar el nombre de participants i volem animar, molt 
especialment, a les famílies dels grups més nous a l’Escola. Creiem que és una 
bona manera de conèixer els ideals i el funcionament del centre on les seves 
criatures hi passaran els propers anys. 
 
Comissió Grup de Reflexió 
 

Barcelona, 7 d’octubre de 2019 


