
Des  de  l’AMPA  i  més  precisament  des  de  la  Comissió 
Intercultural us volem donar la benvinguda a l’escola Joan 
Maragall!!

L’AMPA és l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes.
L’associació està oberta a totes les famílies i es preocupa de tot allò que afecta 
a l’educació i a la formació dels nostres fills.
Entre les diferents comissions de l’AMPA es troba la  Comissió Intercultural 
formada per mares i pares d’alumnes.

Un dels nostres objectius a la Comissió es promoure la participació de 
tota la comunitat del centre educatiu en activitats interculturals dins l’escola i 
també el municipi. Per aixó, fins ara hem portat a terme diferents projectes:

• “vine a escoltar un conte a la biblioteca”: explicar i/o escoltar un conte 
per donar a conèixer històries tradicionals de cada país. Des de l’any passat, 
hem portat  a  terme aquesta  activitat  al  pati  de  l’escola  durant  les  dues 
edicions del mercat de puces.

• “jocs  del  món”:  durant  la  festa  de  l’escola  es  proposen  jocs  i  tallers 
animats per pares d’arreu del món.

• “cuina del món”: en la revista trimestral de l’AMPA apareix una recepta 
culinària cedida per pares i mares d’orígens diversos.

• “curset d'àrab”. L’any pasat vam engegar aquest projecte i va tenir molt 
èxit. Vam tenir més de 25 partcipants, nens i nenes de l’escola i també de 
fora, desitjosos d’aprendre l’idioma i apropar-se a la cultura del Magrib. Les 
professores  són  dues  mares  voluntàries  de  l’escola.  Enguany,  tornem  a 
engegar el curset a principis del més de febrer.

• Taller gratuït de català. Els objectius del taller són:
- tenir un primer contacte amb la llengua i la cultura catalana que permeti 
iniciar  l’ús de la  llengua i  una major  comprensió d’aquesta  dins  l’entorn 
quotidià,
- ajudar a entendre els documents i circulars que els alumnes porten a casa 
(fulls informatius, circulars d’activitats escolars, excursions, etc.),
- conèixer les festes populars i les tradicions catalanes.
El taller es fa a l’escola un cop a la setmana de 15h30 a 16h30 i és obert a 
tots.



Gràcies a vosaltres,  pares i  mares desitjosos de fer-nos conèixer la 
vostra cultura!

Un  altre  objectiu  de  la  nostra  comissió  és  oferir  acollida  a  famílies 
d’alumnes nou-vinguts. Els volem proporcionar un suport lingüístic en català i/o 
castellà i també un suport “tècnic” per poder entendre millor la vida de l’escola. 
Per  aixó  proposem  un  contacte  permanent  amb  els  membres  de  la  nostra 
comissió via telèfon o e-mail per poder resoldre qualsevol dubte urgent (els 
tutors poden posar les famílies en contacte amb nosaltres).

La Comissió Intercultural som: 
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Fins aviat!


