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Destaquem
LA LLEI ORGÀNICA PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT EDUCATIVA
(LOMCE): UNA MALA NOTÍCIA PER A L’EDUCACIÓ PÚBLICA
Fent ús de la seva majoria i en absoluta solitud, el passat 28
de novembre, el Partit Popular va aprovar la polèmica Llei
orgànica de millora de la qualitat educativa (LOMCE) —
coneguda com a “llei Wert”—, setena norma que regula
l’ensenyament després de l’arribada de la democràcia. La
comunitat educativa de la ciutat ha expressat el seu rebuig a
aquesta llei i el Consell Educatiu de L’Hospitalet n’ha
demanat la retirada.
Sumant-se a associacions de mares i pares d’alumnes, entitats i municipis, el Ple de
l’Ajuntament de L’Hospitalet va aprovar el passat mes de juny la moció en contra de la
LOMCE. Després de crear un grup integrat per representants de la comunitat educativa per
estudiar l'última versió de l'avantprojecte, el Consell Educatiu de L’Hospitalet va concloure
que era una llei inspirada en prejudicis ideològics, fundada en interessos econòmics i amb
voluntat de destruir una cultura educativa concreta.
Entre les crítiques que es fan a la LOMCE destaquen que consideri l’educació un servei i
no un dret, que llevi competències a la Generalitat i als ajuntaments, que redueixi la
participació democràtica de tota la comunitat educativa i que segregui els alumnes per
capacitats implantant revàlides. Promoure la competitivitat entre alumnes i centres, eliminar

l’assignatura d’educació per a la ciutadania, mantenir el finançament d’escoles que
segreguen per sexe, oblidar la formació d’adults i voler acabar amb la immersió lingüística
són altres aspectes de la llei que també s’estan censurant.
Respecte a la participació de les famílies, la LOMCE redueix el paper que concedeix al
Consell Escolar, que passa de ser un òrgan decisori, a ser informatiu i de consulta. Això
implica una menor participació de famílies, alumnes i professorat en la vida escolar.
Per a molts la norma ha nascut morta, ja que tots els grups han manifestat la seva intenció
de derogar-la quan canviï la majoria parlamentària del PP.
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Actualitat
EL PROJECTE XARXA CLAU, QUE PROMOU LA PARTICIPACIÓ DE LES
FAMÍLIES PER A L’ÈXIT ESCOLAR, ES PRESENTA A L’HOSPITALET
El projecte Xarxa Clau, que pretén posar a l’abast de les
AMPA i de les famílies dels alumnes els recursos necessaris
per engegar actuacions que ajudin a l’èxit escolar dels
alumnes, es va presentar el 23 de novembre a L’Hospitalet.
Les jornades es van celebrar a l’Institut Bellvitge i van reunir
al voltant de cinquanta persones, membres de les AMPA de
la ciutat i educadors.
La presentació va comptar amb la participació de Ramón Flecha, catedràtic de sociologia
de la Universitat de Barcelona. La seva intervenció es va centrar en com les famílies poden
proposar pràctiques culturals i formatives que ajudin a l’èxit educatiu i que es basin en
evidències científiques.
A la jornada també es va celebrar una taula rodona sobre actuacions educatives concretes,
en la qual persones de diferents centres educatius van compartir com estan aplicant les
seves pràctiques educatives d’èxit. L’Associació de Mares i Pares de l’Escola Joaquim
Ruyra va presentar una ponència sobre la seva experiència com a comunitat
d’aprenentatge i sobre com l’escola ha obert les portes a famílies i agents socials perquè
participin plenament en el seu funcionament.
Entre els eixos del projecte Xarxa Clau, que no té cap cost per les AMPA, està presentar a
la comunitat educativa els resultats de les recerques i la formació de familiars i voluntaris.

Si la vostra AMPA està interessada a participar, podeu contactar amb la FaPaC, en la
següent adreça: fapac@fapac.cat.
Us adjuntem un enllaç al web de la FaPaC, on trobareu informació detallada sobre el
projecte Xarxa Clau: premeu aquí.
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Consultes
LA CONTRACTACIÓ DE MONITORS PER A LES
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DE LES AMPA
Les AMPA, de vegades, han de contractar monitors per desenvolupar
algunes de les tasques que tenen assignades. Hem rebut diverses
consultes d’associacions de mares i pares d’alumnes sobre les
modalitats de contractació i la seva repercussió legal. A continuació
donem resposta a alguns dels interrogants més habituals.
Contractes de monitors: es pot fer un contracte de voluntariat?
El contracte de voluntariat només es pot fer quan realment l’activitat la realitza un voluntari i
per aquest motiu ha de ser gratuïta i el monitor no pot tenir un sou, només se li poden
pagar els desplaçaments.
Quines són les formes de contractació?
1. Contractació mitjançant una empresa de serveis amb la qual nosaltres signem un
contracte mercantil.
2. Contractació a autònoms que ens facturin els serveis, sempre amb la retenció de l’IRPF
que l’AMPA haurà de pagar a Hisenda.
3. Contractació directa per part de l’associació de mares i pares amb alta a la Seguretat
Social. Això implica contractar una gestoria perquè faci els contractes i les nòmines, així
com els fulls de la Seguretat Social i els fulls de l’IRPF dels treballadors, si escau.
(La recomanació de la FaPaC és la contractació mitjançant una empresa de serveis).
Quin conveni s’ha d’utilitzar en els contractes dels monitors?
Depèn de qui contracti els monitors. Si és una empresa de serveis, cal que ho faci pel
conveni del lleure. Les AMPA no tenen obligatorietat de contractar-los sota aquest conveni;

poden fer servir el conveni que trobin més adient o no fer servir cap conveni en concret.
També poden contractar amb l’Estatut dels treballadors i fer els acords que vulguin amb els
treballadors.
Si voleu més informació, cliqueu aquí.
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Formació
NOU CATÀLEG D’OFERTA D’ESPAIS SOCIALS DE DEBAT
EDUCATIU PER A LES FAMÍLIES (ESDE)
Les associacions de mares i pares d’alumnes de la ciutat ja
tenen a la seva disposició el nou programa d’Espais socials
de debat educatiu (ESDE) del proper trimestre. El catàleg
s’ha posat en marxa en col·laboració amb diferents AMPA i
programes municipals i inclou un ventall de xerrades-taller
adreçades a mares i pares per donar suport a les activitats
que l’alumnat treballa a les seves escoles i als seus centres
educatius.
El catàleg és fruit de la col·laboració entre el Programa d’acompanyament educatiu a les
famílies (PAEF) i el Negociat de Salut Comunitària de l’Ajuntament i ofereix xerrades-taller
del programa Aventura de la vida, adreçat a pares i mares.
L’oferta per al proper trimestre és la següent:


La família com a agent de salut



Família i valors



El temps de lleure familiar



Prevenció dels trastorns en l’alimentació



Mirem i digerim la TV



Parlar amb els fills de...? Les diferents formes de comunicar-se



Les normes i els límits



Consums no desitjats



Resolució de conflictes en família



El valor de l’esforç



Els reptes de fer-se gran



Prevenció de les drogodependències a casa



Què passa amb les pantalles?



Adolescències

Els ESDE promouen la trobada entre tots els col·lectius que comparteixen la tasca
educativa (prioritzant la participació de les famílies), i compten amb monitors experts en la
matèria. Els temes es programen d’acord a les necessitats de les AMPA i les famílies i
solen tenir una durada de dues hores.
Per organitzar un ESDE és necessari un compromís per part de l’AMPA de participació
mínima de 10 famílies. Si el tema és d’interès general, es pot fer extensiu a famílies d’altres
centres educatius de la ciutat.
Si en voleu posar en marxa un, escriviu a paef.educacio@l-h.cat.També podeu trucar al
telèfon de la Regidoria d’Educació, 93 402 94 02 i demanar pel PAEF.
Les sessions d’Espais socials de debat educatiu per a les famílies de gener del 2014 són
les següents:
Alimentació a l’etapa 0-3
Casa del Parc (carrer d’Albereda, 2, Collblanc- la Torrassa), 29 de gener, 15.15 hores.
L’activitat és oberta a totes les famílies amb infants de 0 a 3 anys.
Compartim la criança (infants de 3 a 6 anys)
Escola la Carpa (carrer de la Carpa, 11-19, Pubilla Cases- Can Serra), 28 de gener, 17
hores. Informació: AMPA de l’Escola la Carpa.
Les sessions seran guiades per Esteve Gay, doctor especialista en medicina preventiva i
tècnic del PAEF 0-6.
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Concursos i subvencions
CROWDFUNDING: UNA FORMA DE FINANÇAR PROJECTES
A L’ABAST DE LES ENTITATS NO LUCRATIVES

En els últims 3 anys els portals de crowdfunding han crescut fins
el punt de convertir-se en una nova via de finançament útil
també per a entitats no lucratives.
El concepte prové de les paraules angleses “crowd” i “funding”
(multitud i finançament) i consisteix en la cooperació col·lectiva
per tirar endavant un projecte. Així, moltes persones (micromecenes), aporten

individualment una petita quantitat de recursos per aconseguir una xarxa d’inversors que
financin el projecte en la seva totalitat.
Les aportacions, normalment, són donacions de les que no s’espera el retorn; a canvi, la
persona que coopera rep una contraprestació que pot ser molt diferent, depenent del tipus
de projecte.
Entre els avantatges d’aquesta nova via per obtenir recursos per a les entitats no lucratives
hi ha un valor addicional: la possibilitat d’augmentar la base social quantitativa (número de
persones vinculades a un projecte) i qualitativa (número de persones implicades o
participant d’una forma o d’una altra als projectes.
Entre les plataformes que poden ser més útils a les entitats no lucratives catalanes es
troben:
1. Verkami
més informació
2. Miaportacion.org
més informació
3. Goteo
més informació
4. Sport2help
més informació
5. Teaming
més informació
6. Worldcoo
més informació
7. Migranodearena.org
més informació
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Ens recomanem
GUIA DEL CONSELL ESCOLAR DE CENTRE PER A LES AMPA I FAMÍLIES
Què és el Consell Escolar de Centre? Quines són les seves funcions?
La Guia del Consell Escolar de Centre per a les AMPA i famílies de la
FaPaC dóna resposta a preguntes com aquestes i serveix per orientar
l’activitat i el paper de les AMPA i famílies respecte als consells
escolars de centre.

La guia també es fa servir per les mares i pares representants de les famílies als centres
de la ciutat.
La publicació inclou els següents apartats i temes:


Què és el Consell Escolar de Centre?



Funcions del Consell Escolar de Centre i comissions específiques



Composició orientativa



Consideracions sobre el funcionament pràctic



El procés electoral



Normativa

El document el podeu trobar en format pdf al següent enllaç.
Si voleu ampliar informació, cliqueu aquí.
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Bones pràctiques
LES AMPA DE LES ESCOLES FREDERIC MISTRAL I BUSQUETS
I PUNSET COL·LABOREN AMB LA MARATÓ DE TV3
Moltes de les associacions de mares i pares d’alumnes de
L’Hospitalet
s’impliquen
en
iniciatives
solidàries
i,
tradicionalment, també ho han fet en La Marató de TV3. Aquest
any, les AMPA de les escoles Frederic Mistral i Busquets i
Punset, han organitzat activitats per donar suport a la iniciativa
de la televisió catalana, que va tenir lloc el 15 de desembre i que
es va centrar en la lluita contra les malalties degeneratives.
L’Associació de Mares i Pares de l’Escola Frederic Mistral va construir un mural gegant i,
durant tot el matí, va posar en marxa un grapat d’activitats infantils, entre les quals es
troben una tabalada, jocs tradicionals, concurs de ball amb la Wii i venda de galetes
solidàries.
L’AMPA de l’Escola Busquets i Punset va organitzar una passejada pel parc de Can
Buxeres anomenada “La marató per La Marató”. L’activitat va concloure al pati de l’escola,
on hi va haver un esmorzar i tallers per als infants. Alguns comerços i serveis del barri van
col·laborar amb la iniciativa, donant productes i aliments per a la trobada i els sorteigs.
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Les nostres AMPA
ESCOLA CHARLIE RIVEL: UNA AMPA OBERTA, PROPERA I PLURAL
Som l’AMPA de l’Escola Charlie Rivel, un centre educatiu d’una línia del
barri de Collblanc-la Torrassa, obert i proper, amb alumnes d’orígens molt
diversos. Vam néixer el curs 2012-13, fruit de la iniciativa de l’equip
directiu (que va convocar les famílies per encoratjar-les a proposar idees i
projectes i començar a treballar), i del Programa d’acompanyament
educatiu a les famílies (PAEF).
Som una associació sense ànim de lucre, oberta i transparent. Amb el suport de la direcció
de l’escola i l’assessorament del PAEF, dediquem el nostre temps a les nostres tasques en
benefici de tota la comunitat educativa.
Si us pregunteu què és el què fem, a continuació us en fem cinc cèntims:
-

Recaptem diners mitjançant la quota de soci, la venda de llibres, les activitats
extraescolars i la venda de llibres de text nous i usats (que distribuïm a baix preu
entre les famílies més necessitades).

-

A les tardes oferim activitats extraescolars: natació al poliesportiu del barri,
gimnàstica rítmica i futbol sala a les instal·lacions de l’escola o del barri dos cops per
setmana...

-

També vetllem pels alumnes que participen en altres activitats extraescolars
gratuïtes que ofereix el centre dins del Pla educatiu d’entorn (PEE) del barri
Collblanc-la Torrassa, com ara classes d’instruments de corda o iniciació esportiva.

Ara que ja ens coneixeu una mica més, no oblideu que ens podeu trobar sempre que
vulgueu al carrer de Llançà i al telèfon 93 334 02 16.
El nostre correu és a8036378@xtec.cat.
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Agenda
Activitats previstes per a les properes dates, aportades per les AMPA i per la
Regidoria d’Educació.

Actes d’agenda
Fundació AKWABA. Activitats programades
Associació Educativa ITACA. Activitats curs
Paisatges del meu barri. Sta. Eulàlia. Exposició pintura
Tallers informàtica. Diferents nivells i activitats.

Data inicial
1.10.2013
2.12.2013
23.01.2014
28.01.2014

Data final
21.06.2014
25.06.2014
04.02.2014
18.03.2014

Més informació
Més informació
Més informació
Més informació
Més informació
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