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Destaquem
L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LA CASA DELS ARBRES
FA DEU ANYS AL COSTAT DELS INFANTS
La Casa dels Arbres, la primera de la xarxa d’escoles
bressol municipals (EBM) de l’Hospitalet, celebra el seu
desè d’aniversari. Per recordar aquests deu anys, l’escola
ha organitzat un seguit d’actes adreçats als infants i a les
famílies. Els professionals de la resta de centres i els
serveis que d’una forma o una altra han fet realitat el
projecte, també estan convidats.
La celebració institucional es realitzarà el proper 28 de
maig,

coincidint

amb

la

inauguració

de

l’exposició

fotogràfica de la dècada de la bressol. L’acte comptarà amb
la participació de l’Alcaldessa de la ciutat, Núria Marín i del
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Serveis a les Persones i Regidor d’Educació, Lluís Esteve.
Entre les activitats programades per celebrar l’aniversari hi ha una xocolatada el 14 de juny
(de 10.30 a 12.30) al pati de l’escola Pompeu Fabra, una festa de fi de curs amb pastís i
obsequi commemoratiu el 25 de juliol a les 18 hores i la conferència col·loqui L’escola
bressol al segle XXI, al Centre Cultural Tecla Sala el dia 28/10 a les 18.00 hores.

La iniciativa de crear una xarxa d’escoles bressol municipals –la primera de la qual va ser
La Casa dels Arbres- va néixer del reconeixement de la importància educativa dels primers
anys de vida. Un fet que els pedagogs més reconeguts, consideren determinant per a
desenvolupar-nos com a persones capaces d’intervenir activament i críticament en una
societat plural, diversa i de continus canvis.
La Casa dels Arbres fomenta la seva pràctica educativa en una visió global i integradora on
les famílies en són partícips. Els eixos de la metodologia, entre d’altres, són: fomentar el
desenvolupament de l'autonomia, l'aprenentatge a través de l'activitat i la descoberta, la
col·laboració i la creativitat mitjançant l'experimentació, la manipulació i el joc.

Si voleu més informació premeu aquí
 pujar

Actualitat
L’HOSPITALET RECONEIX L’APRENENTATGE SERVEI

El proper 28 de maig, la ciutat reconeixerà els joves i els
tutors de ESO i batxillerat que participen als programes
d’Aprenentatge i Servei (ApS). A l’acte, que tindrà lloc a
la sala Salamandra de la ciutat i que contarà amb
actuacions musicals, tindrà lloc l’entrega dels diplomes
de participació.
L’acte, s’adreça al 700 alumnes de ESO i batxillerat que estan participant als programes
d’ApS) a la ciutat i s’iniciarà amb l’actuació del grup Ritmo de vida, finalista de la darrera
edició del concurs l’Hospi-Sona. Seguidament es farà entrega del diploma acreditatiu.
Tancarà la festa el grup guanyador de l’Hospi-Sona, Kill the Krait. Abans i després de l’inici
es projectaran imatges d’algunes de les ApS que s’estan fent a l’actualitat.
L´ApS és una metodologia educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a
la comunitat en un sol projecte ben articulat en què els participants es formen tot treballant
sobre necessitats reals de l´entorn amb l’objectiu de millorar-lo. L’ApS, que reuneix aquest
any més de 50 experiències a la ciutat, ha comptat amb la participació de més de 3.000
joves els darrers cinc anys.

L’experiència de treball directe de les ApS, que actualment és una prioritat per
l’ajuntament, suposa interactuar amb cada un dels potencials agents participants. Aquesta
realitat propícia la cohesió social, la creació de sinèrgies entre els diferents actors, el
prestigi i reconeixement dels centres i la potenciació de l’associacionisme.

Més informació aquí
 pujar

Consultes
LES AMPA NO HAURAN DE LIQUIDAR
L’IVA PEL MENJADOR ESCOLAR
Una de les consultes de la secció al
primer número del butlletí era sobre
l’obligació de declarar o no l’ impost sobre
el valor afegit (IVA) de les AMPA. Hi ha
hagut novetats sobre el tema i les
associacions de pares i mares no hauran de liquidar l’ impost sobre aquest concepte.
La Llei 22/2013 de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2014,
en el seu article 74, ha modificat el punt 8 de l'article 20 de la Llei 37/1995 de 28 de
desembre de l'IVA.
La modificació substancial d'aquest article suposa que les activitats de custòdia i atenció a
infants ja no tenen el límit d'edat per poder estar exemptes de liquidació d’aquest impost.
D'aquesta manera, a partir de l'1 de gener de 2014 les AMPA, entitats privades de caràcter
social que fan atenció i custòdia a infants, no hauran de fer liquidació d'IVA per les
activitats extraescolars i d'acollida matinal i/o tarda ni pel servei de menjador escolar.
Estar exempt de liquidació d'IVA no vol dir estar exempt de pagar l'impost. Quan les
empreses contractades no son entitats de caràcter social estan obligades a presentar les
factures amb IVA i l'AMPA a fer el pagament.
Més informació aquí
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Formació
XERRADES, ESPAIS EDUCATIUS DE DEBAT I EL FÒRUM FAMÍLIES AMB
VEU CONFORMEN L’OFERTA DE FORMACIÓ D’AQUEST TRIMESTRE

Entre les activitats de formació adreçades a les
famílies de la ciutat per aquest trimestre destaquen
dos cicles de formació i sensibilització organitzats
per la xarxa d’Atenció a la Infància de Santa
Eulàlia i Bellvitge i l’ESDE que tindrà lloc a l’Estel
Can Bori centrat en la comunicació. D’altra banda,
el primer Fòrum de Famílies amb Veu, posat en
marxa per la fundació Jaume Bofill, vol destacar la
feina i els valors de les AMPA
1.- Les xarxes d’Atenció a la Infància de Santa Eulàlia i Bellvitge han organitzat dos cicles
formatius i de sensibilització on estan convidades totes les famílies de la ciutat. Les
xerrades-col·loqui són Compartim la criança i l’educació dels nostres fills i filles i Menjar,
créixer i ser feliç, sobre nutrició infantil. L’Estel Can Bori tindrà lloc un Espai de Debat
Educatiu (ESDE) molt especial centrat en la comunicació.
Compartim la criança... està centrat en recuperar l’instint natural de criança i educació que
tenim totes les persones per fer fluir una relació natural amb els fills que els transmeti la
sensació real d’estar ben atesos, amb afecte, reconeixement i respecte.
Més informació premeu aquí
Menjar, créixer... reflexiona sobre les relacions entre l’alimentació dels infants i el seu
desenvolupament físic i emocional i inclou tallers pràctics fàcils d’aplicar a la vida diària
dels nens i nenes.
Més informació premeu aquí
El Programa d’ Acompanyament Educatiu a les Famílies (PAEF) està a la disposició de les
AMPA per posar en marxa un ESDE per a les famílies interessades durant tot el curs. Per

posar en marxa un ESDE, dirigir-se al correu electrònic del PAEF: paef.educacio@l-h.cat
També podeu trucar al telèfon de la Regidoria d’Educació: 934036846 i demanar pel PAEF.
2.- L’AMPA de l’escola Estel-Can Bori, organitza l’Espai de Debat Educatiu (ESDE*).
Trencant barreres: La comunicació com a necessitat a l’educació. La iniciativa posa
l’accent a un dels aspectes més importants de les relacions familiars.
L’acte, organitzat conjuntament amb la direcció del centre i amb la col·laboració del
Programa d’Acompanyament Educatiu a les Famílies (PAEF), de la Regidoria d’Educació,
tindrà lloc el proper dijous 29 de maig a les 16.00 hores al centre Estel-Can Bori,.
Centre Estel-Can Bori.
C/ BELLAVISTA 32 08901
HOSPITALET
TEL: 932 612 164
MAIL: a8044223@xtec.cat
http://www.xtec.cat/ceelestelcanbori

3.- El proper dissabte 24 de maig es celebra a Barcelona el primer fòrum de Famílies amb
veu. L’acte, que vol posar de destacar la feina de les AMPA. començarà a les 9.30 i
conclourà a les 14.00 i tindrà lloc a l’ institut del Teatre de Barcelona.
Famílies amb veu, està organitzat per la Fundació Jaume Bofill juntament amb les
principals federacions de mares i pares d’alumnes i la Diputació de Barcelona. El seu
objectiu principal es posar de manifest a tota la societat i als representants de
l’administració, l’existència, les capacitats, la veu, la feina i el valor de les AMPA i les
famílies a la vida escolar.

Per facilitar la participació de totes les famílies hi haurà a disposició de tots un servei de
monitoratge per a fills i filles.
Formulari d’inscripció aquí
Més informació
* (NOTES: Cal un compromís per part de l’AMPA de participació mínima de 10 famílies per ESDE organitzat.
Si el tema és d’interès general es podrà fer extensiu l’ESDE a la participació de famílies d’altres centres
educatius del barri/ Ciutat )
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Concursos i subvencions
PARTICIPA A L’ESCOLA 2014 PREMIARÀ LA PARTICIPACIÓ I
EL FOMENT DELS VALORS DEMOCRÀTICS A L’ESCOLA

El Programa d’Innovació i Qualitat Democràtica
del departament de Governació, premiarà les
experiències de participació o de foment dels
valors democràtics a l’escola. La convocatòria,
Premi Participa a l’Escola 2014, resta oberta i
termini de presentació és el 31 de juliol de 2014.
A la iniciativa podran concursar les pràctiques dutes a terme durant el curs acadèmic
corresponent i els destinataris són els centres d’educació primària o secundària ubicats en
territori català.
Les sol·licituds es poden descarregar a l'Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de
Catalunya.
Més informació aquí
 pujar

Ens recomanem
INTERNET SEGURA: EL BON ÚS DELS DISPOSITIUS ELECTRÒNICS
Internet és un lloc ple d'oportunitats per als menors, on poden
aprendre, comunicar-se o jugar amb els seus ordinadors, mòbils
o tabletes, però també hi ha alguns riscos i consells de seguretat
que han de conèixer per evitar problemes. L’Escola Pau Vila ens
recomana alguns enllaços que ens poden servir de brúixola a
l’hora d’orientar-nos a la xarxa i sobre tot navegar amb seguretat.
L’adquisició de la competència digital i l'exercici responsable de la ciutadania passa per
tenir coneixements del que és permès a la xarxa i el que és una infracció. També és

necessari tenir consciència de la pròpia identitat digital i saber salvaguardar les dades
personals, detectar abusos i saber demanar ajut a les persones adultes o conèixer els
sistemes de protecció contra les amenaces dels programaris perillosos.
Per ampliar informació
Internet segura
L'educació en l'ús de les noves tecnologies
Foment de la ciutadania digital
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Bones pràctiques
MÉS DE 40 BOTIGUES DE SANTA EULÀLIA FAN DESCOMPTES A
LES FAMÍLIES SÒCIES DE LES AMPA I AFA DE SANTA EULÀLIA

Les famílies sòcies de les AMPA i AFA de
Santa Eulàlia gaudeixen de rebaixes a les
botigues del barri. Entre els quaranta
comerços del barri associats a la promoció,
que es distingeixen amb el lema “Aquí
descomptes

AMPA.

Santa

Eulàlia

Comercial”, hi ha òptiques, perruqueries,
botigues de mobles i de viatges etcètera.
La llista d’altes i baixes d’establiments adherits s’actualitza cada més. La informació es pot
consultar a la web del grup de comerciants de Santa Eulàlia i cada comerç fa la bonificació
que considera adient, tot i que les ofertes i els articles rebaixats estan exclosos d’aquesta
promoció.
Per gaudir de la iniciativa només és necessari presentar el carnet de l’AMPA o l’AFA
degudament segellat i amb la data clara del curs 2013-2014 al moment de la compra.

Si voleu més informació contacteu amb les AMPA de Sta Eulalia.
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Les nostres AMPA
ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LA CASA
DEL PARC: UNA AMPA MOLT DINÀMICA!!
Fundada l’any 2010, un any després que l’escola bressol
municipal, l’AMPA de La Casa del Parc acull prop de cent
famílies de nens i nenes de quatre mesos a tres anys, la
major part del barri. Per la seva il.lusió i grau d’activitat
s’ha convertit en una de les mes dinàmiques de la ciutat.
Entre els nostres objectius hi ha vetllar per l’educació
igualitària i de qualitat dels nostres fills i filles i servir de
pont d’enteniment i d’unió entre el centre i les famílies.
Per això mantenim una col·laboració estreta amb la direcció i les tutores del centre i junts
ens plantegem activitats i propostes amb les quals involucrar les famílies, els alumnes i el
professorat, per tal que tothom aporti alguna cosa i se senti part d’una mateixa comunitat
educativa.
Entre d’altres activitats, el curs passat, en col·laboració amb la direcció de l’escola i la
regidoria d’educació, vam organitzar les xerrades col·loqui El joc i les joguines: quina es la
millor joguina per comprar al seu fill, l’Alimentació del seu nadó, L’acompanyament a
dormir: el son, els terrors i com ajudar-los i l’educació: Límits, Autoestima i rebequeries.
Prèviament a la jornada de portes obertes també vam fer una altra titulada La transició, de
l’EBM al parvulari.
Però fem moltes coses més (les aportacions principals per a l’organització de la major part
de les activitats provenen de les quotes dels afiliats i de la venda de la loteria de Nadal):
-

Piscina
Aquest any hem gestionat un curs de piscina, pels socis de l’AMPA a les
instal·lacions del Club Esportiu Mediterrani que ha durat tres trimestres.

-

Festa de Santa Cecilia:
Amb la finalitat de celebrar la festa de la música amb l’escola, es va proposar a les
famílies la construcció d’un petit instrument musical per decorar-lo juntament amb
els seus fills. Aquest any el instrument va ser una campaneta feta amb material de
rebuig.

-

Festa del Caga Tió:
Vam gestionar la compra dels regals de Nadal personalitzats per tots els infants per
la festa del caga Tió de l’Escola Bressol. Vam embolicar quasi 130 regals!! La festa
ha estat oberta a totes les famílies de la comunitat educativa. També es va fer una
recollida de joguines solidàries per a la campanya de reis del barri.

-

Carnestoltes:
També hem organitzat un concurs de màscares de carnestoltes per incentivar els
pares a fer una activitat conjunta amb els seus fills. Després vam formar part de la
rua de carnestoltes del barri, per la qual cosa també vàrem coordinar les disfresses
del pares i mares.

-

Sortida Cultural:
Una altra iniciativa ha estat gestionar la contractació de la granja escola que
encaixés amb la unitat didàctica impartida al centre per l’alumnat de 2-3 anys.

-

Sant Jordi:
Hem produït un CD i un cançoner que es va repartir a tot els alumnes de l’escola
bressol que no el tenien (els nous matriculats). El CD recull les cançons que es
treballen a l’escola. També vam gestionar la compra de llibres que es repartiran
entre els alumnes de l’Escola Bressol que ja disposen del disc.

-

Festa fi de curs:
Vàrem treballar en coordinació amb la direcció de l’Escola Bressol; la festa va tenir
lloc al pati de l’escola Santiago Ramón y Cajal. Vam contractar l’espectacle, que va

consistir en animadors i uns inflables. També vam organitzar uns tallers per pintar
cares, fer globoflèxia, xapes, dibuix lliure que es van fer amb monitors del centre
d’esplai Itaca, el que ha suposat col·laborar amb entitats del barri. Un berenar amb
regals sorpresa per als nens i nenes que deixaven el centre va tancar la festa.
Les nostres dades de contacte són les següents:
AMPA EBM LA CASA DEL PARC
C/ Albareda, nº 2, 08904 L’Hospitalet
Telf. 93.448.28.75
Correu electrònic: ampaebmlacasadelparc@gmail.com
http://www.facebook.com/AMPAebmLAcasaDELparc
Adreça de notificacions: (la mateixa)
NIF: G65517161
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Agenda

Activitats previstes per les properes dates aportades per les AMPA i d'altres actes
d’interès de la Regidoria d'Educació.
Actes d’Agenda
Espais socials de debat educatiu
Cicle xerrades- col·loqui “Compartim criança...”
Lectura en sèrie
El trabajo no es cosa de niños
Cinema familiar. KIRIKU y las bestias salvajes
Mercat de les cooperatives escolars. PEE
Cinefòrum. Flamenco de Carlos Saura
15es Jornades Cientifíques i Tecnològiques
Cinema per la convivència.
Taller. Elaboració pa i melmelades artesanals
Visita. Sorolla, el color del mar

Data inici
7/03/2014
7/05/2014
7/05/2014
19/05/2014
22/05/2014
23/05/2014
28/05/2014
29/05/2014
30/05/2014
2/06/2014
19/06/2014

Data fi
10/06/2014
27/05/2014
22/07/2014
22/05/2014

Ampliar
Més informació
Més informació
Més informació
Més informació
Més informació
Més informació
Més informació
Més informació
Més informació
Més informació
Més informació
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