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Oferta formativa del curs
2020-2021 per a les AMPA
Coneix
tota
l’oferta
formativa
de FAMPA Castelló per al curs 2020-2021 amb
els
vídeos
dels
nostres
formadors
i
formadores. Un total de 24 xerrades i tallers
de diferents temàtiques amb l’objectiu de
facilitar tota classe d’eines i estratègies per a
l’educació dels nostres fills i filles. Descarrega
el cartell i el tríptic de les xerrades i tallers i
consulta tota l’oferta.

Curs en línia per a
la tornada a l'escola
FAMPA Castelló Penyagolosa va oferir un
taller impartit per Gracia Vinagre, psicòloga
especialitzada en gestió emocional, amb
l’objectiu de fomentar la calma i la
confiança de pares i mares en aquests
primers dies de classe. Ja pots consultar la
presentació i altres materials.

Valoració sobre els
primers dies de curs
Malgrat la por i la incertesa inicial sobre la
tornada a les aules, FAMPA Castelló
considera que s’han superat amb èxit els
primers dies del curs. Per això, la federació
fa una valoració positiva d’aquest inici.
L'entitat creu que la incorporació als
centres ha sigut “positiva” i ha agraït a la
comunitat educativa l’esforç per seguir les
normes i protocols. Més info.

Celebrem la
#RevueltaSostenibleAlCole
Ens
hem
sumat
a
la
#RevueltaSostenibleAlCole. Una iniciativa a
escala nacional per conscienciar i dur a
terme accions dirigides a promoure la
mobilitat saludable, segura i sostenible en
els centres escolars. La Confederació
Gonzalo Anaya, les AMPA i totes les entitats
que vulguen participar, poden sumar-se.
Més info.

Podeu consultar dubtes
en Aulasegura.es
Recordem que la conselleria d'Educació ha
posat a disposició de tota la comunitat
educativa una pàgina web on es poden
consultar tota classe de dubtes i informació
sobre el nou curs i els protocols de
seguretat i higiene en relació amb la
COVID-19. Més info.

Estrenem la nova seu
de FAMPA Castelló
Tens dubtes o necessites ajuda? Consulta la
nostra web o posa't en contacte amb
la FAMPA per correu electrònic, WhatsApp o
per telèfon. També podem rebre't en la
nostra seu amb cita prèvia. El nostre horari
d'oficina és de dilluns a divendres de
8:30h a 14:00h i els dimecres també obrim a
la vesprada de 16:30h a 18:00h.
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