
Cartagena 245, Àtic
080258 Barcelona
Tel.: 93 435 76 86

projecteclau@fapac.cat

Amb el suport de:

La participació 
de les famílies, 

CLAU  per a 
l’èxit educatiu

Amb la col·laboració de:

Realment serà una experiència 
inoblidable i transformadora! 



Una Xarxa CLAU és un espai d’organització de 
voluntariat de mares i pares d’AMPA motivats i 
il·lusionats amb la finalitat de millorar els resultats 
dels seus nens, nenes i joves. Concretament 
aquesta Xarxa CLAU té la finalitat d’implantar i 
mantenir les actuacions d’èxit en els centres 
educatius del seu territori.

Durant el 2013 s’han posat en marxa a Catalunya Durant el 2013 s’han posat en marxa a Catalunya 
diverses Xarxes CLAU formades per diferents 
AMPA. 

Si voleu ser una d’aquestes Xarxa CLAU podeu Si voleu ser una d’aquestes Xarxa CLAU podeu 
escriure un correu electrònic a 
projecteclau@fapac.cat  i us informarem de la 
documentació i els compromisos necessaris per 
ser una Xarxa Clau.

Exemple de Xarxa Clau:

La formació de famílies millora les nostres 
competències, potencia el recolzament i 
l’acompanyament en el procés educatiu contribueix 
a l’èxit educatiu dels nostres nens, nenes i joves. A 
més, donem suport i ens impliquem en un projecte 
que contribueix a millorar l’educació.

Què es fa?
1. 1. Tallers específics: Activitats formatives 
específiques, en funció de les demandes concretes 
dels familiars. Poden ser molt diversos: idiomes, 
TIC, alfabetització, etc.

2. “Nosaltres aprenem, aprenen ells i elles”: 
Treballem els continguts de les classes en les què Treballem els continguts de les classes en les què 
es troben els nostres nens, nenes i joves per 
avançar respecte el calendari escolar, per tal 
d’afavorir el suport que fan les famílies a l’hora de 
fer els deures.

3. “3. “Tertúlies Literàries Dialògiques”: Activitat cultural 
i educativa basada en la lectura compartida. Es 
tracta d’una experiència de diàleg igualitari, reflexió 
i aprenentatge instrumental a partir de la lectura 
dels clàssics universals.

A qui es dirigeix?
Als pares, mares i familiars dels i les alumnes Als pares, mares i familiars dels i les alumnes 
escolaritzats en els centres de les AMPA que 
participen en les Xarxes CLAU.

El projecte XARXACLAU té com a objectiu posar a 
l’abast de les famílies i les AMPA les eines i recursos 
necessaris per portar a terme activitats formatives per 
a què les persones adultes de l’entorn de l’alumnat 
puguin acompanyar el seu procés educatiu. 

Les actuacions que es porten a terme en aquest Les actuacions que es porten a terme en aquest 
projecte busquen influir en l’èxit educatiu de tots i 
totes i estan basades en evidències científiques 
reconegudes internacionalment. Concretament en els 
resultats de la recerca europea de més rellevància en 
l’àmbit d’educació escolar INCLUD-ED (2006-2011) 
http://creaub.info/included/.

Aquest projecte s’estructura en els següents eixos:Aquest projecte s’estructura en els següents eixos:

Eix 1. Presentació a la comunitat educativa dels 
resultats de la recerca i elements prioritaris de 
l’INCLUD-ED.

Eix 2. Formació de familiars i personal de la Eix 2. Formació de familiars i personal de la 
comunitat que formen part d’alguna de les 6 Xarxa 
CLAU en àmbits que determina l’Includ-ed: Català, 
Tertúlies Literàries dialògiques, TIC, Com ajudem a 
fer els deures i Competències bàsiques i 
específiques. 

Eix 3. Creació de Xarxes CLAU de voluntaris mares i Eix 3. Creació de Xarxes CLAU de voluntaris mares i 
pares en base territorial.


