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Destaquem            

L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA - CENTRE DE LES ARTS FA DEU ANYS  

I ESTRENA SEU A L’ANTIC INSTITUT PLA DE LLOBREGAT 

 

L’Escola Municipal de Música - Centre de les 

Arts (EMMCA) de L’Hospitalet celebra el seu 

10è aniversari, que coincideix amb l’estrena 

d’una nova seu a l’edifici de l’antic centre Pla de Llobregat. Un nou emplaçament central 

era un dels objectius des de fa temps, atesa la necessitat de l’escola de disposar de més 

espai a mesura que anava creixent el nombre d’alumnes i d’activitats.  

 

La seu s’ubica a l’antic edifici del centre Pla de Llobregat, al barri de Gornal. Amb un total 

de 2.190 m2, disposarà de 29 aules, un espai escènic, una sala d’estudis i espais 

d’administració i per al professorat. L’organització està pensada per a la pràctica de les 

disciplines que s’imparteixen a l’escola i permetrà acollir el casal d’estiu que s’organitza 

cada any.  

 

La nova seu permet concentrar la major part de l’activitat així com els aspectes 

organitzatius. També soluciona els problemes d’espai que ha tingut l’EMMCA i que 

dificultava el desenvolupament d’algunes activitats. Pel que fa al tema purament artístic, 



la nova seu ofereix més possibilitats, ja que propicia la relació i el coneixement entre els 

alumnes, així com les diferents disciplines que es practiquen.  

 

Pel que fa a les comunicacions, es pot accedir fàcilment al nou equipament caminant des 

de les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat (Gornal | Europa), l’L1 del metro 

(Bellvitge) i diverses línies d’autobusos, LH1, LH2, L10 i L14. El temps a peu fins a 

aquests transports, que comuniquen amb totes les zones de la ciutat, és de 2 a 8 minuts. 

 

La previsió és que es faci el trasllat definitiu de totes les activitats cap a aquesta nova seu 

central de l’EMMCA al febrer de 2015. 

 

Més informació 

                                        pujar 

Actualitat                    

LA PARTICIPACIÓ DELS ALUMNES EN L’APRENENTATGE 

SERVEI ÉS UN INSTRUMENT D’ÈXIT ESCOLAR 

 

La participació dels alumnes en projectes 

d’aprenentatge servei (APS) afavoreix l’èxit escolar. 

Aquesta ha estat una de les conclusions de la V 

Jornada d’Aprenentatge Servei de L’Hospitalet, que 

va tenir lloc el passat dia 12 de novembre. La 

importància del paper de la família en l’APS és una 

altra de les idees destacades d’aquesta trobada, que ha reunit ajuntaments, entitats i 

centres educatius amb la voluntat de posar en comú la feina feta així com la seva 

valoració.  

 

L’Hort terapèutic, El barri camina o Cuinetes i bancs de música per a la llar d’infants de la 

Florida van ser alguns dels projecte d’APS presentats a la taula d’experiències amb nois i 

noies de diferents centres i entitats de la ciutat. Després va tenir lloc la conferència 

“Avaluació de projectes d’APS”, de la doctora en pedagogia Pilar Folgueiras. L’activitat es 

va tancar amb una taula rodona on es va debatre sobre el perquè val la pena fer APS als 

municipis o quin ha de ser el paper dels ajuntaments. 

http://www.centredelesartsl-h.cat/


 

L’APS és una metodologia de treball als centres on els infants i joves treballen continguts 

del seu currículum alhora que presten un servei a la comunitat. 

 

El mateix matí es va celebrar la trobada de la Red Temática de Aprendizaje Servicio de la 

Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE), de la qual L’Hospitalet és la dinamitzadora i 

on han vingut representants d’ajuntaments de bona part de l’Estat. Alguns dels objectius 

eren definir el pla de treball de la xarxa per als propers dos anys; potenciar el coneixement 

mutu dels membres i establir contacte amb els ajuntaments de la xarxa que no formen part 

de la RECE, i generar un espai d’intercanvi d’experiències dels participants. 

 

Al febrer està prevista la presentació d’un llibre redactat en col·laboració amb el Centre 

d’Estudis de L’Hospitalet sobre l’APS a la ciutat, que vol ser un instrument per animar més 

centres i entitats a realitzar projectes d’APS.  
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Consultes           
 

ENTORNS SEGURS PER ALS MÉS JOVES DE LA CASA  

A LES XARXES SOCIALS I TECNOLÒGIQUES 

 

Durant el cicle de tardor “Créixer amb pantalles, un repte per a les 

famílies”, s’han multiplicat les consultes sobre quins recursos hi ha 

a la xarxa per a pares, mares i famílies en general.  

Un dubte recurrent és sobre les pàgines especialitzades a 

orientar-nos per procurar un entorn segur per als més joves en l’ús 

d’internet, la telefonia mòbil i les tecnologies de la informació i la comunicació. 

 

A continuació us adjuntem un recull seleccionat de les adreces d’internet sobre aquesta 

qüestió:  

  

http://www.internetsegura.cat/index_pares.php 

 

http://www.familiaiescola.gencat.cat/ca/educar_i_creixer_en_familia 

 

http://www.internetsegura.cat/images/jocs/joc_mobil_segur.html 

 

http://www.internetsegura.cat/index_pares.php
http://www.familiaiescola.gencat.cat/ca/educar_i_creixer_en_familia
http://www.internetsegura.cat/images/jocs/joc_mobil_segur.html


http://www.diainternetsegura.es/ 

 

http://lafamiliadigital.wordpress.com/ 

 

http://www.osi.es/es/quienes-somos 

 

 

PUBLICACIONS 

 

Generaciones Interactivas 

 

Guia per a famílies de l'Ajuntament de Barcelona 

 

La web que queremos 
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Formació          
 

AMB L’INICI DE CURS S’ACTIVEN LES PROPOSTES  

DE FORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES I LES AMPA 

 

Finalitzat el cicle “Créixer amb pantalles, un repte per 

a les famílies”, us presentem les propostes de 

formació del Programa d’acompanyament educatiu a 

les famílies (PAEF), els coneguts ESDE (espais 

socials de debat educatiu), que s’organitzen des de la Regidoria d’Educació. També 

us presentem els projectes del Centre de Normalització Lingüística per al proper 

trimestre. 

El tema d’aquest primer trimestre del 2015 és “Acompanyem els canvis dels nostres 

fills i filles”. Dintre d’aquesta iniciativa, destaquem les sessions “Després de l’ESO, 

què?”. Es tracta d’uns espais d’orientació per a pares, mares i famílies sobre els 

diferents itineraris formatius després de l’educació secundària. El programa compta 

també amb el suport de les associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA) i dels 

centres educatius de secundària.  

http://www.diainternetsegura.es/
http://lafamiliadigital.wordpress.com/
http://www.osi.es/es/quienes-somos
http://issuu.com/generacionesinteractivas/docs/digiduck_spanish_online_hires
http://w110.bcn.cat/Educacio/Continguts/Documents/BCN-IME_Guia-vdigital_ca.pdf
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/249ca2db-e49c-4b1f-8c1f-f7cc9e6580d6/The%20web%20we%20want%20Handbook_ES.pdf


La difusió dels actes i les dates es farà a cada zona educativa i al web de la 

Regidoria d’Educació. Els espais són tots oberts a la participació de qualsevol 

família de L’Hospitalet. 

Es preveu fer les següents sessions:  

BARRI LLOC 

Bellvitge-Gornal Institut Bellvitge 

Santa Eulàlia Institut Santa Eulàlia 

la Florida Institut Eduard Fontserè, Institut 

Pedraforca 

Collblanc-la Torrassa Institut Margarida Xirgu 

Pubilla Cases-Can Serra Institut Rubió i Ors, Institut Torras i  

Bages 

el Centre-Sant Josep Institut Vilumara 

 

Qualsevol AMPA interessada a organitzar un ESDE pot adreçar-se al PAEF 

(paef.educacio@l-h.cat). També podeu trucar al telèfon de la Regidoria d’Educació: 

93 403 68 46 i demanar pel PAEF. (Nota: 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). 

 

CURSOS DE CATALÀ PER A LES FAMÍLIES DE L’HOSPITALET I MÉS...  

El Centre de Normalització Lingüística (CNL) de L’Hospitalet 

ofereix a totes les AMPA cursos inicials de català gratuïts. Si hi 

esteu interessats, poseu-vos en contacte amb Jordi Ballart 

(telèfon: 93 440 65 70, adreça electrònica: jballart@cpnl.cat).  
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Ens recomanem           

 

AFECTIVITAT I SEXUALITAT: LLIBRES AMB  

mailto:paef.educacio@l-h.cat
mailto:jballart@cpnl.cat


RESPOSTES SOBRE UN TEMA ESSENCIAL 

 

L’AMPA de l’Escola Provençana del barri de Santa Eulàlia, des del seu 

web, ens recomanen llibres que ajuden a donar respostes als infants 

sobre la sexualitat i l’afectivitat.  

Preguntas al amor, per a nens de 5 a 8 anys, i El libro del sexo, 

per a nens a partir de 14-16 anys, són dos llibres de qualitat que 

ajuden pares i educadors a respondre a les inquietuds dels 

infants sobre aquestes qüestions. El primer volum, amb cent 

preguntes, satisfà les preocupacions dels infants de 8 a 11 anys i els ajuda a 

comprendre les històries d’amor dels adults i l’evolució de l’embaràs, a descobrir el 

propi cos i a tranquil·litzar-se davant dels canvis que s’anuncien. El libro del sexo 

assenyala un canvi a les actituds pel que fa a la sexualitat...  

 

DUMONT, Virginie; MONTAGNAT, Serge. Preguntas al amor. Salamanca: Lóguez Ediciones, 

2005. 

GOSON, Suzi. El libro del sexo. Barcelona: S. A. Naturart, 2003. 
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Bones pràctiques         
 

UNA INICIATIVA EDUCATIVA APROPA LES FAMILIES ALS INSTITUTS 

 

Els instituts Eduard Fontserè, Margarida Xirgu i Pedraforca 

són els destinataris d’una iniciativa que consisteix a impulsar 

projectes d’aprenentatge servei (APS), la realització de 

vídeos per dinamitzar la sessió d’orientació amb famílies i 

reunions informatives-formatives on es demanarà la 

implicació de les famílies en l’estudi dels seus fills així com 

vídeos fets pels nens per engrescar les seves famílies. 

 

La idea parteix del Grup de Recerca en Educació Intercultural (GREDI), que neix l’any 

1992 a la Facultat de Pedagogia amb el tema central de l’educació entre cultures com a eix 

vertebrador dels seus treballs. En el projecte participen el GREDI de la Universitat de 



Barcelona, la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya, 

(FAPAC) i la comunitat educativa. Aquest és el segon any que la idea es realitza a la 

nostra ciutat.  

 

El col·lectiu, al qual es va incorporar la fundació de la ciutat Akwaba, va ser reconegut per 

l’Institut de Ciències de l’Educació i va passar a dir-se Grup d’Investigació-Acció, 

L’Hospitalet (GIAP-L’H). 

 

El fil conductor del projecte d’APS de l’Institut Eduard Fontserè és orientar els alumnes i  

les seves famílies sobre les sortides formatives de la secundària postobligatòria, mentre 

que al Margarida Xirgu s’elaboraran quinze vídeos i es treballaran les narratives digitals, 

totes dues activitats amb alumnes de tercer i quart d’ESO. L’Institut Pedraforca realitza 

reunions on s’orienta les famílies sobre com implicar-se en els estudis dels seus fills, per la 

qual cosa també treballen en l’elaboració de material videogràfic.  

 

Si voleu més informació. 
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Les nostres AMPA         
 

AMPA DE L’ESTEL-CAN BORI:  

FENT FEINA AMB IL·LUSIÓ 

 

Som l’AMPA de l’escola pública d’educació especial Estel-Can Bori, 

un centre ubicat al barri del Centre de L’Hospitalet. La nostra escola 

acull uns 120 alumnes, infants i joves amb diverses necessitats 

educatives especials i diferents ètnies i cultures. Per això és un bon 

exemple d’inclusió i acceptació de la pluralitat i la diversitat. El centre 

neix al barri de Bellvitge, l’any 1971, gràcies a l’Associació de Pares 

de Nens Disminuïts de Bellvitge  (ASPANISBE). La creixent 

demanda de places va fer que es traslladés a l’escola Can Bori al 

barri del Centre l’any 1991. 

 

El nostre objectiu principal com a AMPA és vetllar per l’educació pública de qualitat i per 

una millora de les condicions d’escolarització dels alumnes. Els escolars tenen entre 3 i 18 

https://grupinvestigacioacciohospitalet.wordpress.com/2014/06/


anys i, encara que treballem de forma curricular amb independència de l’edat, les etapes 

són les mateixes que les de l’escola ordinària: infantil, primària i secundària. La 

procedència de les famílies és molt variada perquè la nostra no és una escola de barri: és 

l’escola especial de la ciutat. 

 

Les tasques que realitzem són diverses: 

 

 Oferim activitats extraescolars i les supervisem. 

 Recaptem recursos amb la quota dels socis i la venda de loteria de Nadal. 

 Informem els pares de les xerrades i cursos de formació que ofereix l’Ajuntament i 

els animem a assistir. 

 Escoltem les famílies i els fem de portaveu amb l’equip directiu i professorat. 

 Organitzem espais de tertúlies. 

 Posem a disposició de les famílies el nostre blog. 

 

Aquest curs hi ha un aire més emprenedor i engrescador, l’AMPA vol treballar amb nous 

objectius a curt i llarg termini.  

 

Una de les nostres finalitats és aconseguir la implicació d’un major nombre de famílies en 

el nostre projecte, fomentar la comunicació i les relacions amb tota la comunitat educativa i 

motivar les famílies, els alumnes i els professionals del centre perquè gaudeixin de les 

diferents activitats que organitzem. Involucrar-nos en la participació de diferents 

esdeveniments i celebracions del nostre barri (Sant Jordi, Castanyada, jornades 

esportives) i organitzar més activitats educatives i lúdiques són també objectius de la 

nostra associació. 

 

Com veieu, tenim molta feina per fer i molts propòsits per treballar. Així que si voleu posar-

vos en contacte, us estarem força agraïts, sobretot pel futur dels vostres fills i filles. Ens 

podeu trobar al carrer de Bellavista, 32. El nostre número de telèfon és el 93 261 21 64. O 

ens podeu escriure un correu a canboriampa@gmail.com. 
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mailto:canboriampa@gmail.com


 

Agenda           

Activitats previstes per a les properes dates aportades per les AMPA i d'altres 

d’interès de la Regidoria d'Educació. 

Actes d’agenda Inici Finalització Ampliar 
Concerts de Nadal (enllaç a l’agenda 
EMMCA) 

16-22 de desembre  Més informació 

Laber Into Me (perfomance) 12 de desembre  Més informació 

Cinema. Hijos del engaño 12 de desembre  Més informació 

Mostra final Tralalà i el seu globus vermell  14 de desembre  Més informació 

Monogràfic: “Dolços nadalencs saludables” 17 de desembre  Més informació 
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http://www.centredelesartsl-h.cat/agenda.aspx?id=1
http://www.l-h.cat/agenda/detallAgenda.aspx?1JM0PplFbkYjUtw2lA6NTZ2pbQ6LdqazCUq67Dhqo7qazCYYhsqazB
http://www.l-h.cat/agenda/detallAgenda.aspx?1YXc9FqazCoAf2Yxe3LRVfW6gbdcnqazAKlujY0MZzRGHRvTOQqazB
http://www.l-h.cat/agenda/detallAgenda.aspx?1Eyimn7YaqazA5T0scigYqbRGeCxxrTOZ6K468IbyfJ4B4UqazB
http://www.l-h.cat/agenda/detallAgenda.aspx?1iiLiPFnbGMQiIjp8vDD9hqazARKjv3rv2b7mauSADnyVwQqazB

