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Destaquem
EL CURS 2013-2014 COMENÇA AMB FORÇA NOVETATS
Comença el nou curs i ho fa en un context de dificultats per les
retallades que afecten els recursos i les condicions de l’educació i que
suposen una disminució de les aportacions de la Generalitat a la ciutat
d’un milió d’euros. Tot i això, gràcies a l’esforç de tota la comunitat
educativa i de l’Ajuntament, el nou curs comença amb il·lusió i amb
moltes novetats.
Escoles bressol municipals: Augment de places gràcies a la conversió de grups d’edats. L’ocupació
als centres públics és de pràcticament el cent per cent. Les places finançades amb fons públics són un
total de 1.197.
Primària: El nombre total d’alumnes creix i ja s’acosta als 20.000. Hi ha una certa manca de places
lliures a P3 i augments de ràtio als barris del Centre, Sant Josep, Sanfeliu i Santa Eulàlia.
Tot i la voluntat del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de tancar grups, se n’ha pogut evitar
el tancament de quatre.
ESO: El nombre total d’alumnes d’ESO se situarà en 8.111, pràcticament els mateixos alumnes que el
passat curs, però encara queden places per assignar. És necessari començar a planificar per afrontar
el fort increment de la demanda, que es produirà els propers 4-5 anys.
Postobligatòria —batxillerats, cicles formatius, formació de persones adultes i programes de
qualificació professional inicial (PQPI)—: S’ha reiterat la demanda de nous cicles de les famílies
sanitàries, del lleure i de l’hostaleria, d’acord amb la demanda ciutadana i empresarial detectada al
territori. També hi ha nous graus i cursos, com el grau superior d’animació sociocultural i turisme a

l’Institut Can Vilumara o el nou curs de preparació de l’accés a cicles de grau mitjà al Centre de
Formació d’Adults Catalònia.
Escola de Música-Centre de les Arts: Es manté el programa d’orquestra a les escoles Santiago
Ramón y Cajal, Pau Vila, Lola Anglada, Charlie Rivel i Ausiàs March i l’Escola el Gornal continua fent
dansa integrada. S’amplia la cobertura territorial de l’educació teatral, que ara s’obre també a l’Escola
la Marina a Bellvitge.
Edificis: Les previsions d’inversions per part de l’Ajuntament per l’any 2014 són d’una mica més de
5 milions. La Generalitat no fa cap aportació als cinc edificis que té pendents ni als edificis definitius
de les escoles Ernest Lluch i Paco Candel.
Programes de cohesió social: Manteniment dels programes. Augment d’un milió d’euros per a la
partida de beques menjador i aportació de 600.000 euros per al Pla educatiu d’entorn. Congelació de
les quotes de les famílies a les escoles bressol i manteniment de l’oferta de l’Escola de MúsicaCentre de les Arts.
AMPA: El curs comença amb un curs de gestió d’AMPA, que vol donar recursos per millorar-ne la
gestió. Una altra novetat del curs és l’aparició del butlletí que ara teniu a les mans. L’AMPA ho
escampa és una publicació bimensual adreçada a les AMPA i a les famílies i pretén ser un recurs més
d’informació, d’intercanvi i de relació entre les associacions de mares i pares d’alumnes de la ciutat.
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Actualitat
EL REGIDOR D’EDUCACIÓ ES REUNEIX AMB LES AMPA I PRESENTA LES
NOVETATS I LES PRIORITATS DE LA REGIDORIA PER AL CURS 2013-2014

El passat 21 d’octubre va tenir lloc la reunió del regidor
d’Educació, Lluís Esteve, amb les AMPA. La trobada es va fer a
la sala d’actes del Centre Cultural Metropolità Tecla Sala i va
aplegar prop de cinquanta responsables de les associacions de
mares i pares d’alumnes de la ciutat. L’objectiu de la reunió era
presentar les prioritats de la Regidoria per al curs 2013-14 i el
context en què s’ha iniciat el curs i comentar les dades i els
aspectes més rellevants del començament de curs.
A l’acte també van participar-hi Laura Colls, vicepresidenta de la Federació d’Associacions de
Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FaPaC); Montse Sánchez, coordinadora del projecte Xarxa
Clau, i Jordi Ballart, tècnic del Centre de Normalització Lingüística de L’Hospitalet.
Entre les prioritats de la Regidoria d’Educació, Lluís Esteve va destacar la consolidació dels
programes de cohesió social (plans educatius d’entorn, escoles bressol i Escola de Música-Centre
de les Arts), així com la voluntat de l’Ajuntament de “blindar-los davant les retallades”. Fomentar el

compromís i la implicació de l’alumnat als programes d’aprenentatge servei i la participació de les
famílies a les AMPA són, segons Lluís Esteve, les altres prioritats de la Regidoria per a aquest curs.
Pel que fa al context en què s’inicien les classes a la ciutat, el regidor va expressar la seva
preocupació pels tres anys de disminució de recursos per part del Departament d’Ensenyament i
les mesures del Govern de Madrid que també afecten els recursos i les condicions de l’educació.
Una reducció que consolida i accentua les mesures preses en els darrers cursos, com la disminució
de plantilles, l’augment de ràtios, etcètera. Les retallades representen aquest any 2013 una
disminució de les aportacions de la Generalitat per educació a la ciutat d’un milió d’euros. Tot i això,
segons Esteve, l’èxit escolar ha augmentat al 90 per cent en primària i es manté el 75 per cent en
secundària, dades superiors a la mitjana de Catalunya.
A continuació, Laura Colls va donar pas a la coordinadora del projecte Xarxa Clau, Montse
Sánchez. La responsable del programa va explicar què és i quins són els objectius d’aquest espai
d’organització de voluntaris de familiars d’AMPA, que vol implantar i mantenir les actuacions d’èxit
en els centres educatius; sobre aquest tema hi haurà una reunió el proper dia 23 de novembre.
Seguidament, Jordi Ballart va presentar les activitats de la campanya Millorem l’ús del català,
adreçada a les associacions de mares i pares d’alumnes de L’Hospitalet.
Per concloure l’acte, el regidor va agrair la presència als assistents, els va desitjar un bon curs i,
sobretot, els va animar a treballar per millorar dia a dia la qualitat educativa de L’Hospitalet. Una
millora que va definir com “treballar per assegurar que els nostres fills i les nostres filles puguin tenir
els recursos i les oportunitats per construir el seu futur”.
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Consultes
LES ASSEGURANCES DE LES ACTIVITATS ORGANITZADES PER LES AMPA

Les AMPA que fan activitats extraescolars als centres educatius fora de
l’horari lectiu han de tenir contractada una assegurança de responsabilitat
civil. L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Ernest Lluch ens
planteja un dubte sobre la necessitat d’assegurar aquestes activitats.

Les assegurances de les activitats extraescolars cobreixen totes les activitats que organitza
l’AMPA i que li son pròpies, dins de l’escola i fora. Alhora, també queda coberta la responsabilitat
civil de les mares i dels pares que participen com a voluntaris en activitats promogudes per les
escoles, fins i tot en horari lectiu. Responsabilitat civil vol dir que la cobertura és a tercers, és a dir,
que cobreix les reclamacions que es facin per qualsevol desperfecte o dany que els participants en
les activitats puguin fer. Aquesta assegurança no cobreix robatoris ni desperfectes en el material de
l’AMPA.

La pòlissa de responsabilitat civil se sol incloure dins de la quota de soci que l’entitat abona per
federar-se a les diferents federacions d’AMPA existents — Federació d’Associacions de Mares i
Pares d’Alumnes de Catalunya (FaPaC), Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes
d’Ensenyament Secundari de Catalunya (FAPAES)...— i, per tant, no cal contractar-la si aquest
és el cas. En canvi, si l’entitat no està federada, aquesta tindrà l’obligació d’assegurar les
activitats.
Altres tipus d’assegurança que es necessiten en cas d’oferir casals, pernoctacions i/o activitats
esportives són:
-

L’assegurança d’accidents: És obligatòria quan s’organitzen casals en període de
vacances escolars i en el cas que l’AMPA organitzi, en algun moment de l’any, activitats
amb pernoctació. En la resta d’activitats és voluntària, excepte en les esportives per les
quals se n’ha de contractar l’ampliació.

-

L’assegurança d’accidents per activitats esportives permet també cobrir les
prestacions mínimes exigides per la normativa d’esports per poder participar en les
activitats esportives extraescolars i/o jocs esportius escolars que organitzen els consells
esportius i el Pla català d’esport a l’escola (PCEE).

Si voleu consultar la pàgina web de la FaPaC dedicada a aclarir aquests dubtes premeu aquí

Formació
S’HA CELEBRAT EL CURS DE DINAMITZACIÓ I GESTIÓ DE LES AMPA
Els dies 28 i 30 d’octubre ha tingut lloc al Centre Cultural
de Bellvitge- el Gornal el curs de dinamització i gestió de les
AMPA, que ha comptat amb la presència de diferents membres
de les juntes de les AMPA de tota la ciutat, a les quals
s’adreçava. L’organització ha anat a càrrec del Programa
d’acompanyament educatiu a les famílies (PAEF) de la
Regidoria d’Educació.

La iniciativa ha estat facilitada per la Diputació de Barcelona a través del seu catàleg d’activitats
per a les famílies, en col·laboració amb la Federació d’Associacions de Mares i Pares
d’Alumnes de Catalunya de centres de primària i secundària públics (FaPaC).
El curs ha estat gratuït i s’ha convertit en un esdeveniment regular que se celebra cada any
al primer trimestre escolar.
Més informació:
Correu electrònic del PAEF: paef.educacio@l-h.cat
També podeu trucar al telèfon de la Regidoria d’Educació: 93 402 94 02 i demanar pel
PAEF
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Concursos i subvencions
EN MARXA ELS X PREMIS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE
La Fundació Lluís Carulla, amb la col·laboració de la
Direcció General de Joventut de la Generalitat
de Catalunya i del Consell Nacional de la
Joventut
de Catalunya (CNJC), convoca la desena
edició dels Premis d’Educació en el Lleure.
La iniciativa reconeixerà projectes, experiències i trajectòries de caràcter educatiu dins l’àmbit de
l’educació social i del lleure.
Els premis s’atorgaran a projectes i experiències d’educació en el lleure que tinguin en compte i
afavoreixin el sentiment de pertinença i el coneixement del país des d’un punt de vista lingüístic,
cultural, geogràfic i històric. Es valoraran, així mateix, iniciatives que integrin el servei a la
comunitat i l’aprenentatge de competències, habilitats i valors.
Per als nous projectes i treballs que presentin el resultat d’una experiència ja realitzada, hi
ha quatre premis de 4.000 euros. Per a la millor iniciativa presentada que sigui feta per joves i/o
adreçada als joves, hi ha un premi també de 4.000 euros. Un darrer premi amb la mateixa
dotacióreconeixerà la trajectòria d’una entitat en el camp de l’educació en el lleure.Més informació
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Ens recomanem
PÀGINA DE RECURSOS DEL WEB DE LA FaPaC
La pàgina de recursos del web de la Federació
d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya
(FAPAC) és un recurs força utilitzat per les AMPA. Fer
tràmits de gestió o funcionament o oferir la informació
bàsica per començar a caminar com a associació són
algunes de les possibilitats d’aquesta eina que es troba al
vostre abast.
La pàgina inclou apartats molt complets i documents annexos que es fan servir molt sovint a les
AMPA. Què cal tenir en compte per crear una AMPA, quines eines són necessàries per al
correcte funcionament de l’AMPA, quins serveis es poden oferir o quins documents són útils i
necessaris per fer determinades gestions, són alguns dels seus apartats.
Per entrar a l’apartat de recursos del web de la FaPaC premeu aquí

 pujar

Bones pràctiques
COMUNITAT D’APRENENTATGE DE L’ESCOLA JOAQUIM
RUYRA
L’Escola Joaquim Ruyra funciona com una comunitat
d’aprenentatge, la qual cosa vol dir obrir les portes a
les famílies i als agents socials perquè pugin participar
plenament en tot allò relacionat amb l’escola. L’Ajuntament
de L’Hospitalet va atorgar al centre l’any 2012 el títol
honorífic de Distinció Ciutadana, que reconeix la tasca de
ciutadania i col·lectius en benefici de la ciutat.
A la pràctica, ser una comunitat d’aprenentatge vol dir des de donar un cop de mà a les festes i
les excursions fins a col·laborar dins les classes com a reforç dels mestres, ajudant els alumnes
a llegir o a escriure. La col·laboració de les famílies és dins de l’horari lectiu: la idea és tirar
endavant nous projectes que millorin la qualitat de les classes i de l’educació, comptant amb la
seva implicació.
En el cas d’aquesta escola que va començar a funcionar el 1974, la resposta de les famílies
ha estat força bona i s’han implicat molt en el projecte, tant en allò que fa referència als horaris
com a nivell de coneixements.
Una de les activitats compta amb el suport d’alumnes de la Universitat de Barcelona que estan
estudiant graus relacionats amb el món educatiu i que ajuden dins les classes. Els voluntaris
llegeixen obres clàssiques i després treballen com extrapolar-les a una situació actual. Una altra
iniciativa consisteix a canviar d’activitat a classe cada mitja hora, cosa que facilita un millor
aprofitament del temps.
Una dificultat amb què es troba el centre és quan els alumnes arriben a mig curs o a la meitat de
la seva vida educativa, un moment en què s’ha d’iniciar un procés d’adaptació al sistema,
aprendre la llengua... Activitats com fer classes de català per als pares i per a les mares dels
alumnes fan possible la seva integració a la nostra societat i a la comunitat.
Un conjunt d’iniciatives que facilita l’atenció a una població escolar caracteritzada per una gran
diversitat cultural.
El projecte compta amb la col·laboració del Centre d’Investigació Social i Educativa (CREA), de la
Universitat de Barcelona (UB).
Per a més informació, podeu visitar els webs següents:
Web de l’escola Joaquim Ruyra
Blog de l’escola Joaquim Ruyra
Informació sobre les Comunitats d’Aprenentatge
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Les nostres AMPA
ESCOLA LOLA ANGLADA: UNA AMPA AMB MOLTA EMPENTA

Som l’AMPA de l’Escola Lola Anglada. La nostra és una escola
petita, d’una sola línia, del barri de Pubilla Cases-Can Serra.
L’ambient és familiar i té les característiques de la zona: nens
i nenes d’orígens molt diversos i molt moviment de població.
Ens vam constituir al final del curs passat després d’uns quants anys sense que hi hagués AMPA
a l’escola. Ara formem la junta quatre pares, l’Àngel, la Jamila, la Fàtima i la Carme. Ningú no
teníem experiència anterior, però sí ganes de fer coses pels nostres fills i per la comunitat de
l’escola. Ens vam trobar amb una direcció disposada a ajudar en tot el que ens calgués i amb
l’acompanyament de l’Ajuntament a través del Programa d’acompanyament educatiu a les
famílies (PAEF), que ens ha ajudat molt i que ens continua ajudant.
Com que vam començar sense ingressos, l’únic objectiu que ens vam proposar aquest curs
passat va ser fer la compra col·lectiva de llibres, per tal que les famílies poguéssim tenir els
llibres en millors condicions de preu i amb la comoditat de trobar-los a la mateixa escola. Això és
el que vam presentar en la primera assemblea general que vam convocar i que va ser un èxit,
gràcies al fet d’haver-nos facilitat un servei de mainadera a l’hora de la reunió. Estem molt
contents de com ha anat la venda de llibres, la direcció de l’escola també, i per això hem tingut
moltes altes de socis...
I ara hem de preparar les activitats extraescolars, que ja fem tard!... Tenim moltes idees: volem
fer una festa d’inauguració de l’AMPA que comenci amb un concurs de dibuix del logotip per
implicar tots els nens i totes les nenes i els professors... També volem fer xarxa i convidar
l’escola més propera a nosaltres a participar en les nostres activitats extraescolars, estem
parlant amb els esplais de la zona...
Com veieu, som una AMPA petita però amb molta empenta. Per qualsevol qüestió, ens trobareu a
l’avinguda d’Isabel la Catòlica, 41, i al telèfon 93 438 64 95.
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Agenda
Activitats previstes per les properes dates, aportades per les AMPA i d'altres
d’interès de la pròpia Regidoria d'Educació.

Actes d’Agenda
Exposició “Mira l’Àfrica”
IV Jornades d’ApS
Xerrada “De Mujer a Mujer”
El meu primer festival. Cinema
Jornades Espriu
Club de Lectura: Lectures per Nadal
Club lectura fàcil en castellà

Data inici
07/10/2013
14/11/2013
18/11/2013
23/11/2013
29/11/2013
12/12/2013
23/12/2013

Data fi
30/11/2013

29/11/2013

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

 pujar

