Número 7.

Març 2015

Índex
Destaquem

Actualitat

Consultes

Formació

Concursos i subvencions

Ens recomanem

Bones pràctiques

Les nostres AMPA

Agenda

Destaquem
7 DE MARÇ: JORNADA DE LES AMPA DE L’HOSPITALET
La jornada de les AMPA de L’Hospitalet, el Matí d’AMPA, reunirà les
associacions de mares i pares de la ciutat per valorar la seva feina.
Altres objectius de la trobada són potenciar el seu paper més enllà
dels consells escolars i oferir recursos pràctics per fer la seva tasca.
La jornada tindrà lloc el matí del 7 de març al Centre Cultural
Bellvitge.
Entre les activitats destaquen unes sessions d’experiències d’èxit, com la que porta per títol Blog i
altres xarxes. Com arribar a les famílies?, a càrrec de l’Associació de Mares i Pares de l’Institut
Bellvitge, i Com treballar les emocions en família des de l’AMPA?, a càrrec de les mares i els pares
de l’Escola Prat de la Manta.

Pel que fa als tallers pràctics hi haurà sessions com ara El pas a secundària o Claus per generar
participació dels pares i mares, de l’AMPA de l’Institut Torras i Bages i de l’AFA de l’Escola Paco
Candel respectivament. Després hi haurà un resum dels tallers i espai per posar en comú
conclusions i aportacions dels assistents.
El Matí d’AMPA està organitzat per la Regidoria d’Educació i la Federació d’AMPA de Catalunya
(FAPAC), que aplega gairebé la totalitat de les AMPA de L’Hospitalet.

Podeu veure el programa complet de la jornada i fer les inscripcions aquí
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Actualitat
EL CONSELL EDUCATIU CREA UN GRUP DE SEGUIMENT DE
LES OBRES I CONSTRUCCIONS DELS CENTRES EDUCATIUS

El grup de treball farà el seguiment de les obres i construccions pendents
de les escoles a L’Hospitalet. La comissió es va crear el passat 29 de
gener a proposta de la FAPAC i està formada per membres del Consell
Educatiu i de les AMPA de la ciutat. La iniciativa parteix de la necessitat
de considerar aquests treballs i edificacions com un element més que
contribueix a la qualitat educativa i a la millora de les condicions, tant de
l’alumnat com dels mestres.
A la primera reunió, el grup es va centrar en la confecció d’un mapa de les necessitats dels centres,
diferenciant entre les solucions definitives i les actuacions urgents.

Seguidament es van suggerir diferents accions: plantejar els problemes a la taula mixta (òrgan
consultiu format per l’Ajuntament i la Generalitat, que és qui decideix), exigint solucions. I convidar a
la propera reunió M. Jesús Larios (adjunta per la infància al Síndic de Greuges) per explicar-li la
situació i demanar-li suport.

També es proposen altres vies, incloses la judicial i la mobilització de les famílies.
La iniciativa parteix d’una sol·licitud de la FAPAC al Consell Educatiu per tractar de forma urgent el
tema de les construccions escolars pendents a la ciutat. Els dos centres que duen a terme l’activitat
en mòduls (Ernest Lluch i Paco Candel) i les cinc escoles del pla d’urgència dels anys 70: Milagros
Consarnau, Frederic Mistral, Bernat Metge, Busquets i Punset i Joaquim Ruyra. I també les
necessitats d’altres centres de la ciutat (Pau Sans, Charlie Rivel, Institut Llobregat...).
El darrer trimestre, diverses AMPA d’aquests centres van iniciar gestions i accions per plantejar al
Departament d’Ensenyament la necessitat d’aquestes construccions i obres.
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Consultes
COM PROTEGIR LES DADES PERSONALS
DELS SOCIS DE L’AMPA

El tractament de les dades personals dels socis dels AMPA durant tot el
procés ha de ser segur i d’acord amb la normativa vigent. Com que hem
rebut algunes consultes sobre aquest tema, us resumin la manera de
garantir aquesta privacitat.
La normativa obliga les AMPA a protegir les dades personals que tractin des de l’entitat. Quan
parlem de tractament de les dades parlem de qualsevol acció feta amb les dades personals dels
membres, cosa que inclou la recollida, gravació, conservació, modificació, consulta i fins i tot la
cessió d’aquesta informació, si n’hi ha.
Això vol dir que quan l’AMPA tracta les dades dels associats ha de complir tots els requisits que la
normativa estableix, per tal de garantir i protegir els drets de les persones i posteriorment el seu
tractament.

Per això cal tenir en compte que el concepte dada personal és qualsevol informació que identifica o
permet identificar una persona física (nom, cognoms, DNI, adreça postal, correu electrònic, telèfon,
número de compte corrent, imatge, veu, etc.). També és necessari saber que hi ha dades que són
especialment sensibles o protegides, com son les ideologies, religió, salut, afiliació sindical,
creences, origen racial o ètnic i vida sexual.
La informació personal que l’entitat recull pertany al titular de les dades i aquest té dret a saber i
controlar què es fa amb les seves dades.

Si voleu més informació podeu clicar aquí
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Formació
LA PRIMAVERA COMENÇA AMB LES MILLORS
PROPOSTES DE FORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES I LES AMPA

A continuació us presentem els espais socials de debat educatiu (ESDE) que
s’organitzen des de la Regidoria d’Educació adreçats a les famílies.
Els ESDE són promoguts pel Programa d’acompanyament a les famílies
(PAEF) en col·laboració amb el Pla educatiu d’entorn (PEE). Entre les
diverses entitats que hi participen hi ha la cooperativa d’iniciativa social
Drecera, l’Associació de Serveis i Formació Socioeducativa ARA, el
Programa d’orientació i acompanyament (POA), l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de L’Hospitalet i
la Universitat de Barcelona.

Tot seguit, us reproduïm la programació del trimestre tot i que algunes actuacions ja s’han realitzat.

MES

FEBRER

TÍTOL
Comencem a preparar el
futur dels vostres fills i
filles

CENTRE EDUCATIU

Com podem ajudar els
nostres fills i filles en els
deures?

ESCOLA PEP
VENTURA

Cal posar límits a l’ESO?

MARÇ

ABRIL

Després de l’ESO, què?

INSTITUT EDUARD
FONTSERÈ

DATA I HORA
3 febrer
18.30 h

19 de febrer
15.15 h

INSTITUT TORRAS I
BAGES

24 de febrer
17.30 h

INSTITUT RUBIÓ I
ORS

9 de març
18 h

INSTITUT TORRAS I
BAGES

10 de març
17 de març
18 h

INSTITUT SANTA
EULÀLIA

12 de març
18 h

INSTITUT BELLVITGE

14 d’abril
18 h

INSTITUT EUROPA

16 d’abril
18 h

Després de l’ESO, què?

CATALÀ PER A LES FAMÍLIES (I MÉS)
El Centre de Normalització Lingüística (CNL) de L’Hospitalet ofereix a totes les AMPA cursos inicials
de català gratuïts. S’estan promovent cursos per a mares i pares a les escoles Provençana,
Busquets i Punset, Santa Marta, Utmar i Pompeu Fabra i als esplais la Florida i Pubilla Cases.
El CNL cedeix també en préstec una cistella de jocs tradicionals, amb l’objectiu que els infants
juguin en català en un espai de lleure. Properament es duran a terme sessions de jocs tradicionals
en català a les escoles la Marina, Santiago Ramón y Cajal i Bernat Desclot.
Si us interessen aquestes activitats, poseu-vos en contacte amb Jordi Ballart (telèfon: 93 440 65 70,
jballart@cpnl.cat).

 pujar

Concursos i subvencions
APROVADA LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS PER
A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER AL 2015

La Junta de Govern Local va aprovar el 12 de desembre de 2014 la
convocatòria del concurs públic per a l’atorgament de subvencions
per a l’exercici econòmic 2015 i l’aprovació de les bases específiques
que les regulen.
Per accedir a les subvencions cal tenir en compte que s’estableixen
dues modalitats.
La primera es correspon amb les subvencions generals quan tinguin
per finalitat atorgar ajudes econòmiques de caràcter global, la repercussió de les quals es realitzi
durant tot l’exercici econòmic de l’any 2015. El termini de presentació per aquesta modalitat
començarà el dia 2 de gener de 2015 i finalitzarà el dia 6 de febrer de 2015.
La segona respon a les subvencions puntuals quan tinguin per finalitat atorgar una ajuda econòmica
concreta i puntual per ajudar a l’execució d’una activitat o projecte concret. El termini de

presentació per a la modalitat començarà el dia 2 de gener de 2015 i finalitzarà el dia 30 de
juny de 2015, tot i que es podran admetre sol·licituds fora d’aquest termini sempre que
estigui acreditada la seva excepcionalitat.
Si voleu més informació, cliqueu aquí
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Ens recomanem
DOCUMENTAL CAMINO A LA ESCUELA: EL FUTUR
MITJANÇANT L’EDUCACIÓ ÉS POSSIBLE
L’AMPA de l’Escola Prat de la Manta ens recomana aquest
documental que explica la història d’uns nens per accedir a l’escola
i que és ple d’esperança.

Camino a la escuela és un documental que narra la història real i
extraordinària de quatre nens que han d’enfrontar-se diàriament

amb grans adversitats i perills per arribar a l’escola. Aquests nens viuen en quatre punts molt
distants de la terra, però comparteixen les mateixes ganes d’aprendre i són conscients que només
l’educació els obrirà les portes d’un futur millor.
El documental és una pel·lícula basada en el llibre del mateix títol que explica la història de set nens
i els seus problemes per poder assistir a l’escola. Camino a la escuela desborda optimisme i
esperança en un futur que és possible amb suficient coratge, predeterminació i esforç.
Més informació sobre Camino a la escuela aquí
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Bones pràctiques
RECULL D’EXPERIÈNCIES SOBRE BONES PRÀCTIQUES
En aquest número de L’AMPA HO ESCAMPA hem cregut oportú presentar
un recull de bones pràctiques que ha elaborat la Fundació Bofill a partir d’un
recull de 50 experiències de diverses AMPA de tot Catalunya que van ser
exposades al I Fòrum de les Famílies i l’Educació de Catalunya el 24 de maig
de 2014.
Aquest recull de pràctiques d’AMPA d’escoles i instituts us pot servir per conèixer projectes i
activitats que us poden donar idees i mostrar noves maneres de relacionar-vos les famílies.

Més informació
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Les nostres AMPA
L’AFA PACO CANDEL PRESENTA LA COMISSIÓ D’ACCIÓ SOCIAL

Hi havia una vegada una escola anomenada Paco Candel. Un
centre petit, en mòduls prefabricats, amb un projecte atractiu i un
equip docent amb ganes de donar-ho tot. Un dia hi van arribar
uns pares i unes mares amb ganes de viure molt intensament
l'etapa escolar dels seus fills i amb ganes de lluitar per l'escola i
pel projecte en el qual creien tant.
Des de la creació de l’escola, l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) Paco Candel anava
ampliant els seus objectius, posant-se nous reptes. Amb aquest bagatge, estem molt contents de
presentar la Comissió d'Acció Social. Una comissió molt diversa que engloba les activitats següents:



Accions solidàries amb la comunitat i també amb l'escola, amb berenars i encants solidaris,
destinats a recollir diners per al fons social. Recollida de joguines noves i usades per a cases
d'acollida infantils, recollida de roba i aliments...



Accions mediambientals: campanyes de reciclatge, apadrinament del riu Llobregat, educació
mediambiental...



Organització del dissabte “candeler”, en el qual les famílies ens encarreguem de millorar les
instal·lacions del centre, pintant-lo, arreglant el pati...



Coordinació de les activitats per a pares i mares amb els alumnes del centre com a públic:
coral nadalenca, teatre per Sant Jordi.



Tallers de mares i pares: ioga, zumba i taller d'educació emocional.



Informació i difusió de temes relacionats amb les retallades pressupostàries, planificant
recollides de signatures, accions socials, venda de samarretes grogues...

A banda d’això, com que les famílies, any rere any, volem seguir donant la benvinguda a més
famílies, hem decidit crear una comissió que s'encarregui d'algunes de les tasques que abans
gestionava el grup d’Acció Social. Es tracta de la comissió Volem Créixer, que s'encarregarà de
totes aquelles accions destinades a aconseguir la construcció d'un edifici escolar per als nostres fills
i filles.
Voleu conèixer-nos una mica millor? Aquí teniu la nostra pàgina web:
http://afapacocandel.cat/

 pujar

Agenda
Activitats previstes per a les properes dates
Actes d’agenda
Balanç polítiques educatives a L’Hospitalet
Ple del Consell Educatiu de L’H
Jornada AMPA – FAPAC
Preinscripció de P3 i 1r d’ESO
Presentació del llibre Aprenentatge Servei a
L´Hospitalet “ Ens fa créixer”
Cicle de cinema infantil en català

Inici
3 de març
5 de març
7 de març
10 de març
16 de març
14 de març

Finalització

17 de març

29 de març

Ampliar
Mes informació
Més informació
Més informació
Més informació
Més informació
Més informació

