
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 19 famílies, mares i pares d’alumnes de tots 
els cursos. 

Coordinació
El coordinador per part de l’escola és el professor Gerard Lladó.
Els professors acompanyants del grup aquest curs han estat la Cristina Sanchís i en 
Guillem Fargas.
Els membres de la Comissió de Grup de Reflexió de l’AMPA: Maria del Mar Llach, Montse 
Camacho, Maria Trias i Ester Pedraza.
Aquest curs després de molts anys col·laborant a la Comissió acaba la seva participació la 
Montse Camacho, ja que la seva filla finalitza l’escolaritat a l’escola.

Sessions
S’han fet quatre sessions, tres a l’escola i una EN LÍNIA (durant el confinament):

1ª Sessió curs 19-20: Dimecres, 22 de gener de 2020
Tema: “EL GRUP”
Què ens aporta formar part d'un grup?
Quines són les meves actituds i/o aportacions per fomentar la potencialitat d'un grup?

2ª Sessió curs 19-20: Dimecres, 12 de febrer de 2020
Tema: ”JO COM A DIFERENT, JO DAVANT LA DIFERÈNCIA."
Si alguna vegada t'has sentit diferent, què has fet al respecte? 
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Com et sents davant una persona que és, actua o pensa radicalment diferent de tu?

3ª Sessió curs 19-20: Dimecres, 11 de març de 2020
Tema: ”LA RELACIÓ ENTRE GERMANS"
Quan parlo amb els meus fills, acostumo a comparar-los?
Dedico més temps a un fill que a un altre? Per quin motiu?
Com va ser la relació amb els meus germans?

4ª Sessió curs 19-20: Dimecres, 6 de maig de 2020 
(1ª Sessió EN LÍNIA del Grup de Reflexió)

Tema: “INFANTS ACTUALITZATS, PERÒ FINS A QUIN PUNT?”  
Durant la pel·lícula “El guerrero pacífico”, es diuen moltes frases que et faran reflexionar. 
Escull una i digues per què t’ha agradat.
Com relacionaries l’argument de la pel·lícula amb el moment actual que estem vivint.
Pensa en una situació que et recordi a la viscuda pel protagonista. Com et vas sentir? Ara, 
actuaries igual? Que canviaries?

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, acompanyat d’un parell o tres de preguntes 
que acoten el tema.
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 s’estableixen entre tots unes normes de funcionament que 
anomenem aliança.
Un membre de la Comissió fa un recull de les diferents reflexions sorgides entre tots els 
participants i es distribueix, via correu electrònic, a totes les mares i pares que formen part 
del grup.



Documentació
La Comissió fa arribar al responsable de la web de l’AMPA tant el material previ a la 
reflexió com el recull de reflexions per tal que quedi registrat i la resta de famílies que no 
participen del grup també hi puguin accedir.

Quotes
Les famílies participants han fet una aportació única de 25€ per família (per les quatre 
sessions). 
El pagament d’aquesta quota ajuda a fomentar el compromís en l’assistència a les 
sessions per part de les famílies inscrites. 
La resta del cost de l’activitat la paga l’AMPA, tot promovent les activitats de formació de 
mares i pares dins l’associació.

Previsió pel curs vinent 2020-2021
Durant el mes d’octubre-novembre està prevista una trobada de la Comissió del Grup de 
Reflexió amb els coordinadors per part de l’escola per tal de començar a concretar el 
funcionament de l’activitat pel nou curs 2020-2021. 
En un principi està previst continuar fent quatre sessions: dues durant el segon trimestre i 
dues al tercer trimestre. 
La idea en aquests moments és que les sessions hagin de ser en format digital. Els 
professors acompanyants del grup continuaran essent els mateixos que el curs 19-20: 
Cristina Sanchís i Guillem Fargas.
El Coordinador per part de l’escola: Gerard Lladó.
I la representant de l’AMPA de la Comissió del Grup de Reflexió: MªMar Llach.
Tan aviat com tinguem les dates de les sessions pel curs vinent, es farà arribar l’e-mail a 
les famílies, per tal d’informar-los d’aquesta activitat i de començar el procés d’inscripció al 
curs 20-21.
Aquest any hem tingut la baixa de la Montse Camacho a la comissió i ens agradaria poder 
comptar amb algun membre més, volem animar, molt especialment, a les famílies dels 
grups dels més petits de l’Escola, que tenen un gran recorregut. Creiem que és una bona 
manera de conèixer els ideals i el funcionament del centre on les seves filles o fills hi 
passaran els pròxims anys.

Comissió Grup de Reflexió 
AMPA Lurdes                                                                 Barcelona, 23 de setembre de 2020


