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Destaquem
COMENÇA EL NOU CURS 2014-2015 MARCAT PEL
DESPLEGAMENT DE LA LOMCE I LES RETALLADES

El desplegament de la Llei orgànica per a la millora
de la qualitat educativa (LOMCE) i el manteniment
de les reduccions pressupostàries de la Generalitat
són les novetats més destacades del curs 20142015. Pel que fa a la ciutat, el nou Pla de prevenció
de l‟absentisme, el 10è aniversari de l‟Escola de
Música-Centre de les Arts (EMCA) i la seva nova
seu provisional i l‟elaboració del projecte educatiu de les escoles bressol municipals són els
aspectes més destacats.
El nou cicle de grau superior de formació professional Promoció de la igualtat de gènere;
l‟ampliació del programa Cultura emprenedora a l‟escola a quatre centres més, o la
incorporació de dos patis més, als districtes I i VI, al programa Patis oberts són altres
novetats del curs. Respecte a les infraestructures, són notícia l‟inici de l‟adequació de
l‟antic edifici de correus a la plaça del Repartidor, on s‟ubicarà la futura escola de segona
oportunitat de L‟Hospitalet, i la posada en funcionament de la seu central de l‟EMCA al
barri de Gornal, en l‟equipament de l‟antic institut Pla de Llobregat.

Quant als indicadors econòmics, les dades més significatives són l‟eliminació de les
aportacions de la Generalitat a L‟Hospitalet per serveis educatius que presta l‟Ajuntament.
En conjunt, d‟un total de dos milions d‟euros de contribució l‟any 2010, s‟ha passat a
28.000 euros. Així, en el pressupost municipal per educació, respecte al 2010, s‟ha produït
un increment de prop de 400.000 euros (3,5 %). A banda d‟això, el consistori ha hagut de
fer-se càrrec dels 2.000.000 d‟euros que no ha aportat la Generalitat, ja que els serveis
s‟han mantingut tots.
En conjunt, l‟oferta educativa per al curs 2014-2015 és de 120 centres, 67 de públics i 53
de concertats o subvencionats. Això es concreta en més de 45.000 places d‟educació i
formació reglada, cosa que vol dir 1 plaça per cada 5,6 habitants. Amb relació al tema de
les ràtios, els augments generalitzats el passat curs a les zones de Santa Eulàlia i el
Centre-Sant Josep i Sanfeliu ja no hi són.
En relació amb l‟evolució de l‟èxit escolar, des del curs 2006-2007 fins al 2012-2013 —les
dades del curs passat encara no les tenim— els aprovats de 6è han passat del 73 al 90 %,
la qual cosa vol dir un augment de 17 punts percentuals. Pel que fa a l‟ESO, l‟evolució ha
estat del 70 al 79,5 %, un increment, en aquest cas, de 9,5 punts. Aquesta evolució de la
millora de l‟èxit és la que està en perill amb la LOMCE i les retallades.
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Actualitat
LES FAMÍLIES PROMOUEN UNA XARXA D’ESCOLES
PER LLUITAR CONTRA LA LOMCE
Davant de la reforma educativa del ministre d‟Educació
(LOMCE),

José

Ignacio

Wert,

la

Federació

d‟Associacions de Mares i Pares d‟alumnes de
Catalunya (FaPaC) proposa que la comunitat educativa
s‟organitzi en una xarxa per lluitar-hi en contra. La
Federació ha redactat un Manual de resistència activa,
enfocat per a tres àmbits: centres, territori i societat.

El document proposa unes línies fonamentals de resistència a la llei, la major part de les
quals no responen a plantejaments exclusius de la FaPaC, sinó que provenen d‟acords

consensuats pels representants de la comunitat educativa. L‟objectiu és establir acords que
comprometin tots els agents de cada centre per tal de:


Mantenir el model lingüístic amb el català com a llengua vehicular.



Assegurar que els projectes educatius estiguin fonamentats en l‟educació integral i
el treball per competències.



Garantir que els projectes educatius estiguin basats en el coneixement de l‟entorn i
en criteris científics i rigorosos.

Amb aquesta voluntat, la Federació proposa crear en cada centre una comissió mixta de
famílies i docents que coordini les iniciatives de resistència. Pel vocal de la junta de la
FaPaC, Andrés Encinas, es tracta “que cada centre adopti les mesures de resistència
activa que cregui més oportunes, que desobeeixi la LOMCE sense infringir la lletra de la
llei”.
La FaPaC considera la LOMCE una contrareforma reaccionària de l‟educació aprovada
sense diàleg ni consens i que canvia l‟organització del sistema educatiu i els seus
continguts curriculars. Per la Federació, la llei, que ha estat precedida d‟una retallada de
més de 6.500 milions d‟euros, “elimina la coresponsabilitat” de la comunitat educativa.
Més informació
Manual de resistència activa
Idees i propostes

L’HOSPITALET INICIA ELS TRÀMITS DEL RECURS CONTRA
LA GENERALITAT PEL DEUTE PER LES ESCOLES BRESSOL
L‟acció es realitza conjuntament amb 35 municipis més per exigir el
pagament del deute amb les escoles bressol municipals, que puja a
més d‟11 milions, i perquè es torni a finançar aquest servei tan
necessari.
L‟Hospitalet, juntament amb 35 municipis més que formen part del Fòrum d‟Alcaldes i
Alcaldesses per a l‟Educació a Catalunya, ha presentat un escrit davant el Departament
d‟Ensenyament. L‟escrit reclama a la Generalitat el pagament del deute contret amb els

ajuntaments per les escoles bressol municipals i contra la inactivitat de la institució. Des de
l‟any 2011 i fins a l‟actualitat, la Generalitat no ha fet l‟aportació econòmica per al
funcionament dels centres de 0 a 3 anys, en diners compromesos (cursos 2010-11 i 201112) o perquè no ha adquirit cap compromís (cursos 2012-13, 2013-14 i 2014-2015). El
deute contret i compromès amb els municipis que presenten el recurs ascendeix a 11,1
milions d‟euros.
Amb aquest escrit s‟inicia el tràmit per a la presentació del recurs contenciós administratiu
per reclamar el compliment de l‟acord i l‟ingrés del deute. Si en el termini d‟un mes la
Generalitat no fa efectiu el pagament, els ajuntaments presentaran el recurs davant dels
tribunals.
En els darrers anys, el finançament per part del Govern autonòmic de les places de 0 a 3
anys ha passat de 1.800 euros per alumne i any a 0 euros en l‟actualitat. Amb la manca de
finançament de les escoles bressol municipals, la Generalitat incompleix dues lleis
aprovades pel Parlament de Catalunya: la Llei de pressupostos, que dedica una partida de
45 milions d‟euros a fer possible aquest finançament, i la Llei d‟educació de Catalunya, que
l‟obliga al sosteniment de les places d‟infants de 0-3 anys en llars d‟infants municipals.
En el cas de la nostra ciutat, el deute per les escoles bressol municipals ascendeix a més
de 3,5 milions d‟euros.
 pujar

Consultes
EL PREU DEL MENJADOR ESCOLAR PER AL CURS 2014-2015
Al començament de curs sempre surten interrogants sobre
qüestions molt concretes. La consulta d‟aquest número de
l’AMPA ho escampa té a veure amb el preu del menjador
escolar: quin és el preu màxim de la prestació del servei
escolar de menjador?

El preu màxim del menjador escolar a Catalunya als centres educatius de titularitat del

Departament d‟Ensenyament es fixa mitjançant un decret que surt cada curs. Moltes AMPA
ofereixen aquest servei als seus centres. El cost del servei per a aquest 2014-2015 és de
6,20 euros/alumne/dia.
Aquest preu màxim inclou l‟IVA i ha de cobrir no sols el cost de l‟àpat, sinó també el cost
del monitoratge des que acaben les classes al matí fins que es reprenen a la tarda.
Pel que fa als centres concertats, el Departament d‟Ensenyament no fixa cap quantitat en
concepte de menjador, de manera que el preu d‟aquest servei queda en mans de cada
escola.

Més informació aquí
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Formació
AMB L’INICI DE CURS S’ACTIVEN LES PROPOSTES
DE FORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES I LES AMPA

En aquest primer número us presentem les propostes
de

formació

del

Programa

d‟acompanyament

educatiu a les famílies, els coneguts ESDE (espais
socials de debat educatiu), que organitzen la
Regidoria d‟Educació i el Centre de Normalització
Lingüística aquest primer trimestre.
Sota el lema “Les famílies eduquen”, el Programa d‟acompanyament educatiu a les
famílies ha organitzat uns cicles trimestrals d‟activitats educatives. El tema d‟aquest primer
trimestre és “Créixer amb les pantalles”, dedicat a la presència cada cop més important de
mòbils, tauletes, ordinadors..., a i les oportunitats i amenaces que representen en les
nostres vides quotidianes. Les propostes són:
Activitat

Lloc

Data

Taller: L‟ús més segur d‟Internet i les
xarxes

Torre Barrina

10 de
desembre

(www.torrebarrina.cat)

Fòrum famílies L‟H: Créixer amb les
pantalles

Torre Barrina

11 de
desembre

(www.torrebarrina.cat)

ESDE
 Mòbil, ordinador, tauletes: com
posem límits?
 Tecnologies i xarxes socials:
reptes educatius per a les famílies
 Prevenció
davant
possibles
conflictes i assetjaments
 Ús de les tecnologies: riscos i
avantatges a la família
 És fàcil educar amb tanta
pantalla?
 Mama, papa, em compreu el
mòbil?
 Xarxes socials i adolescents

 AMPA Frederic Mistral

Novembre
(consulteu
 Institut Pedraforca
dates i horaris
en cada
 AMPA Escola Pere Lliscart AMPA)
 AMPA Escola la Carpa
 AMPA Escola Charlie
Rivel
 AMPA Escola Màrius
Torres
 AMPA Institut Margarida
Xirgú

A més, aquest més d‟octubre s‟inicia una nova edició del Curs de gestió i dinamització de
les juntes d‟AMPA. El curs tindrà lloc a Torre Barrina, el 28 d‟octubre i el 30 d‟octubre, de
17.30 a 19.00 hores.
Per a més informació sobre aquest curs i la resta de propostes podeu adreçar-vos per
correu electrònic (paef.educacio@l-h.cat) o telefònicament a la Regidoria d‟Educació: 93
403 68 56 i 93 403 68 46. Cal demanar pel Programa d‟acompanyament educatiu a les
famílies (PAEF).
Propostes del CNL: Cursos de català per a les famílies de L’Hospitalet
El Centre de Normalització Lingüística de L‟Hospitalet ofereix un curs més cursos
d‟iniciació al català adreçats a mares i pares. Els cursos són gratuïts i tenen una durada de
10 hores. Els cursos són oberts a famílies d‟altres escoles de la zona que s‟hi vulguin
apuntar. Per inscriure-us a la llista o demanar informació, adreceu-vos a les escoles.
Lloc

Inscripcions Data d’inici Data final

Curs de català AMPA Joaquim Ruyra

14/10/14

21/10/14

2/12/14

Curs de català AMPA Santiago Ramón y Cajal 15/10/14

22/10/14

3/12/14

Curs de català famílies Esplai Pubilla Cases

15/10/14

26/11/14

8/10/14

Si voleu més informació, us podeu adreçar també al CNL:
Carrer de la Mare de Déu de la Mercè, 20, 3r
Telèfon: 93 440 65 70
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnllhospitalet/
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Ens recomanem
LA PLATAFORMA D’IREFREA FOMENTA LA RELACIÓ ENTRE FAMÍLIES I
PROFESSIONALS PER PREVENIR RISCOS DELS ADOLESCENTS
Des de l‟AMPA de l„Institut de Bellvitge ens recomanen
l‟enllaç a IREFREA, un mitjà on les entitats —en les quals
participen les famílies— poden interactuar, no només entre
si sinó també amb mediadors professionals. Aprofitem per
felicitar l‟AMPA pel premi obtingut pel seu blog Baldufa de
bronze, als Premis Espirals Edublogs.
L‟objectiu de la plataforma és oferir un espai de trobada i discussió on puguin tractar-se els
temes que preocupen les famílies en relació amb els estils de vida dels seus fills. La
plataforma també vol aprofundir en els contextos on aquests desenvolupen les seves
activitats d'oci i diversió.
Un altre dels seus objectius és oferir recursos (publicacions, programes de prevenció
familiar, etcètera) i eines que els permeten comunicar-se entre ells i amb altres
professionals per abordar dubtes i preocupacions.
La web d‟IREFREA és www.prevencionfamiliar.net
Si vols informació del blog de l‟AMPA de l‟Institut Bellvitge, clica aquí
Més informació aquí
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Bones pràctiques
LA XARXA CLAU VOL CONSOLIDAR-SE A I APROPAR LES
ACTUACIONS EDUCATIVES D’ÈXIT A LES FAMÍLIES

Un dels principals objectius del projecte Xarxa Clau per al
curs 2014-2015 per part de la FaPaC i de l‟Ajuntament de
L‟Hospitalet és consolidar-se a la ciutat apropant les
actuacions educatives d‟èxit a les famílies i als nens i les
nenes. Un objectiu pel qual la participació de les AMPA de
les escoles és fonamental.
La Xarxa Clau és un espai d‟organització de voluntaris i voluntàries de famílies d‟AMPA
que té la finalitat d‟implantar i mantenir les actuacions d‟èxit als centres educatius. Com ha
investigat el projecte INCLUD-ED (el projecte amb més recursos i rellevància en l‟estudi
escolar a Europa), les actuacions d‟èxit escolar en les famílies i la seva participació a la
formació contribueixen a augmentar l‟èxit educatiu dels nens i les nenes.

Amb aquesta finalitat, la FaPaC farà accions concretes per anar enfortint els lligams, entre
les quals es troben el treball solidari i col·laboratiu. Les accions s‟aniran difonent en la
pàgina web del projecte a la ciutat. A més es continuaran fent trobades informatives per les
AMPA de tots els barris i es posaran a l‟abast dels voluntaris els recursos de formació per
continuar la dinamització del projecte des de les seves seus. Per tancar l‟any es farà una
jornada que aplegarà associacions de tot Catalunya.
El projecte Xarxa Clau és present a L‟Hospitalet des del 2013, any en el qual diverses
AMPA de centres de primària i secundària de L‟Hospitalet van iniciar les actuacions de la
xarxa als seus centres.
Per contactar amb el dinamitzador del projecte a L‟Hospitalet, Nacho Pallàs, podeu
escriure al seu correu electrònic (lhprojecteclau@fapac.cat) o al telèfon 619 81 87 11.

També podeu contactar-hi a El Casalet, al carrer de Miquel Peiró i Victorí, 43, els dimarts,
dimecres o dijous (previ contacte telefònic), a l‟espai que cedeix l‟entitat al projecte Xarxa
Clau per a l‟èxit educatiu a L‟Hospitalet de Llobregat.

Trobareu més informació aquí.
Per contactar amb la coordinadora del projecte a Catalunya: projecteclau@fapac.cat
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Les nostres AMPA
AMPA DE L’ESCOLA POMPEU FABRA: MÉS
DE TRENTA ANYS ARRELADA AL BARRI
Des de 1978, l‟Associació de Mares i Pares de l‟Escola
Pompeu Fabra fa una feina generosa i continuada, al centre i
al barri de Santa Eulàlia. Aquest fet fa que sigui una de les
entitats importants del barri. En seu ideari destaquen l‟interès
general i la voluntat de compartir coneixement, activitats i
recursos econòmics.
L‟any passat, l‟AMPA de l‟Escola Pompeu Fabra, després de trenta anys de feina,
inaugurava una escola. El repte ha estat adaptar-s‟hi, i els seus objectius, implicar tota la
comunitat, transmetre les inquietuds dels pares i les mares a la direcció, donar-li suport i
organitzar activitats educatives i lúdiques. Molt orgullosos d‟haver-ho aconseguit, un altre
dels seus objectius és que la gent els conegui.
Per treballar, l‟associació s‟organitza en diferents grups.
Comissió d’Activitats Extraescolars: entre les diferents opcions per als infants hi ha
karate, futbol, piscina, anglès, patinatge, reforç educatiu...
Comissió de Festes: ha promogut diverses iniciatives, entre les quals cal destacar el
patge reial per Nadal, el Carnestoltes —estem molt contents de la participació de les
famílies, aquest any hem guanyat el primer premi a la rua del barri— o la festa de fi de
curs. Aquest darrer any hem organitzat tallers, amb inflables, jocs gegants i, per acabar, la
festa de l‟escuma.
Comissió de Relacions amb la Direcció i altres Institucions: se centra en els temes
relacionats amb el funcionament del centre. Aquest grup participa en reunions amb
responsables d‟Educació, Generalitat, etc. També és present al consell escolar.
Comissió Aula d’Acollida Matinal: a través de l‟empresa Ventall de Somriures ofereix un
servei d‟acollida matinal a les famílies que ho necessiten per motius laborals o personals.
És un servei consolidat, ja que enguany és el sisè curs escolar que funciona.

Comissió Inici de Curs (llibres, socis i altres): aquest grup ven els llibres de text i
col·labora a les diferents feines relacionades amb l‟inici del curs. Un dels objectius de
l‟AMPA es aconseguir que totes les famílies en siguin sòcies.
Comissió de Comunicacions: detalla al web de l‟AMPA informació dels esdeveniments,
descomptes en establiments, notícies o recordatoris importants. Pots connectar-t‟hi a
www.ampapompeufabra-lh.com.
Projecte Solidari – Banc d’aliments: aquest grup aporta el seu granet de sorra a les
grans dificultats socials i econòmiques en les quals moltes famílies es troben darrerament.
Hem organitzat diferents recaptes d‟aliments.
Mercat Solidari: Aquesta comissió ha organitzat aquest any un mercat solidari. Els
objectes no intercanviats han estat destinats a la fundació infantil IRES.
Xerrades orientatives dirigides a pares i mares: Busquem la millora constant de la
nostra escola. Aquest any hem realitzat diferents xerrades a pares i mares, algunes
organitzades per la xarxa 0-6 i unes altres organitzades per l‟AMPA.
Casals d’estiu i campaments: organitzen els casals de juliol i de setembre. Els nens i
nenes s‟ho passen d‟allò més bé i comparteixen moltes coses tant amb els seus companys
com amb altres nens i nenes del barri. També participem en les colònies que organitza una
associació

del barri juntament

amb

altres escoles,

ajudant

els nostres

socis

econòmicament.
Ara només ens queda acomiadar-nos i que no oblideu que tots teniu un lloc a l‟AMPA.
Hi sereu molt benvinguts!
AMPA ESCOLA POMPEU FABRA
Carrer de Rosell, 34, 08902, L‟Hospitalet
Telèfon: 93 448 28 75
Correu electrònic: ampapompeufabralh@gmail.com
https://www.facebook.com/ampapompeufabra.hospitalet
www.ampapompeufabra-lh.com.
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Agenda

Activitats previstes per a dates pròximes aportades per les AMPA i d‟altres d‟interès de la
Regidoria d‟Educació.
Actes d’agenda
Biblioanagrama
“Qui té por del roig?”
Gimcana de les llengües
Cinema infantil en català

Inici

Finalització

Setembre
Setembre
Octubre
Octubre

Novembre
Abril
Desembre
Desembre

Ampliar
Més informació
Més informació
Més informació
Més informació
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