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Destaquem
L’Escola Frederic Mistral i els instituts Torres i Bages i Margarida
Xirgu recuperen els grups per al proper curs
L’Escola Frederic Mistral tornarà a oferir el proper curs el
segon grup de P3 que la Generalitat va suprimir, mentre que,
a l’ESO, els instituts Torras i Bages i Margarida Xirgu
recuperaran el tercer i el quart grup que es van retirar de
l’oferta d’aquest any. El període de preinscripció será de l’11
al 21 de març.
Aquestes són les novetats més destacades de l’oferta educativa a la ciutat per al curs
2014-2015, que a P3 mantindrà els 89 grups actuals, malgrat que a la Florida se suprimirà
el grup de més que es va afegir de manera excepcional a l’Escola Pau Vila.
A l’ESO, que dóna continuïtat a l’alumnat que actualment cursa sisè de primària, l’oferta
serà de 71 grups, dos més que el curs actual.
Pel que fa a les inversions, el Departament d’Ensenyament té previst col·locar dos nous
mòduls a l’Escola Paco Candel, per suplir la manca d’espais actuals i cobrir les necessitats

del proper curs. A més, s’habilitarà el local de l’antiga Escola Pep Ventura, que cedeix
l’Ajuntament per ampliar l’espai de l’Escola Ernest Lluch.
Quant a les ràtios, es consolida en 25 el nombre d’alumnes per aula a totes les zones
educatives de la ciutat.
El període de preinscripció per a l’alumnat de P3 i de primer d’ESO per al curs 2014-2015
serà de l’11 al 21 de març. Les matriculacions s’hauran de formalitzar el mes de juny.
Per donar a conèixer l’oferta educativa del curs vinent a les famílies amb infants que han
de començar P3 o adolescents que iniciaran l’ESO, els 73 centres públics i concertats
d’educació infantil, primària i secundària obligatòria de la ciutat han organitzat les jornades
de portes obertes, que han tingut força participació.
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Actualitat
El CNL: Serveis adreçats a les AMPA i a les famílies

El

Centre

de

Normalització

Lingüística

de

L’Hospitalet (CNL) promou l’ensenyament i l’ús de la
llengua catalana. Des de fa molts anys, un dels eixos
de treball del CNL és la formació i el suport a les
famílies i la col·laboració amb les AMPA.
Tot seguit, us presentem els diferents serveis que
ofereix el CNL agrupats en tres àmbits: adreçats a
famílies, adreçats a la gestió de les AMPA i adreçats
a activitats extraescolars.
1. Serveis adreçats a mares i pares


Sessions d’introducció a la llengua oral. Aquestes sessions són gratuïtes i tenen
una durada de 10 hores. Van adreçades a mares i pares que els costa entendre el
català i no saben parlar-lo. Els professors del CNL es desplacen als centres

educatius per impartir les sessions en un horari consensuat amb les famílies. Els
alumnes acaben les sessions amb un bon nivell de comprensió oral i escrita de
català. A més, també tenen l’ocasió de conèixer el seu entorn i entrar en contacte
amb altres famílies. I al final, qui ho desitgi, té l’opció de continuar fent cursos més
avançats, amb l’avantatge de tenir preferència a l’hora de fer-ne la inscripció.

Pel que fa a aquests cursos més avançats, tenen una durada de 45 hores,
comprenen tots els nivells i es fan a diverses zones de la ciutat. Les famílies que s’hi
vulguin inscriure tenen la possibilitat de fer la prova de nivell al mateix centre
educatiu.


Voluntariat per la llengua. Aquest programa consisteix en la formació de parelles
lingüístiques, i va adreçat a persones que volen practicar la conversa en català
sense haver de fer un curs. Les persones que ja parlin català amb fluïdesa i vulguin
ajudar algú a parlar-lo poden fer de voluntàries. Les parelles lingüístiques es troben
una hora a la setmana en un lloc acordat per l’aprenent i el voluntari. Intentem
formar parelles a la mateixa zona perquè els participants no s’hagin de desplaçar.



Grup de conversa amb mares i pares d’un centre educatiu. La persona que
condueix el grup hauria de ser un membre de l’AMPA, que comptaria amb material
de conversa i el suport d’un tècnic del CNL per dur a terme l’activitat.

2. Serveis adreçats a la gestió de les AMPA


Sessions pràctiques per a l’ús de models de documents. Aquest és un servei
destinat a les AMPA, en què s’ofereix un CD gratuït on es recullen els diversos
models de documents (cartes, actes de reunió, sol·licituds d’ajut, memòria
d’activitats, etc.) en format electrònic. A més, un tècnic del CNL es desplaça per
mostrar als pares i a les mares on es troben els documents i com s’utilitzen.



Assessorament lingüístic. És un servei gratuït de correcció de revistes, circulars i
altres elements en català elaborats per les AMPA. Es pot accedir a aquest servei
trucant al 93 440 65 70 o enviant un correu electrònic a lh.assessorament@cpnl.cat.

3. Propostes per a activitats extraescolars
El CNL disposa d’un seguit de recursos per a l’organització d’activitats extraescolars.
Aquests recursos són gratuïts i se cedeixen en préstec.


Cistella de jocs tradicionals conté jocs tradicionals i de carrer per jugar i compartir,
com ara baldufes, bitlles, bales, xapes, xarranca, etc. L’objectiu d’aquesta activitat
és afavorir l’ús del català en un espai de lleure infantil. El CNL cedeix la cistella
perquè l’AMPA s’encarregui de gestionar l’activitat.



Cistella de jocs lingüístics conté sopes de lletres, mots encreuats i altres jocs
lingüístics. Aquests dossiers estan formats per fulls d’activitats amb el solucionari al
darrere i poden utilitzar-se com a material de reforç de llengua catalana.



Jocs de taula en català, com ara l’Scrabble, Dicciopinta, Xifres i Lletres, etc.
Aquests jocs són adequats a diversos grups d’edat. Per consultar el catàleg de jocs
cliqueu aquí



Pel·lícules adreçades al públic infantil i juvenil. Per consultar el catàleg de
pel·lícules cliqueu aquí

Les dades de contacte del CNL de L’Hospitalet són:
Carrer de la Mare de Déu de la Mercè, 20, 3r
Telèfon: 93 440 65 70
També podeu preguntar per Jordi Ballart (jballart@cpnl.cat). Més informació a la nostra
web
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Consultes
Representant de l’AMPA al Consell Escolar de Centre

Ens han arribat diverses consultes de juntes de les AMPA
sobre si el representant al Consell Escolar designat per
l’AMPA ha de ser membre de la junta. Aquesta és la
resposta concreta que dóna el servei jurídic de la FAPAC.

Consulta:
“El representant de l’AMPA al consell escolar del centre
educatiu ha d’estar designat per la junta de l’AMPA d’entre
els seus membres o es pot designar qualsevol pare o mare que pertanyi a l’associació?”
El representant de l’AMPA ha d’estar nomenat per la junta directiva de l’AMPA i pot ser un
membre de la mateixa junta o qualsevol soci o sòcia.

Si voleu més informació cliqueu aquí
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Formació
Espais socials de debat educatiu (ESDE)per a les famílies
Ja està a disposició de les associacions de
mares i pares de la ciutat el programa
d’Espais socials de debat (ESDE) del proper
trimestre. El catàleg, posat en marxa en
col·laboració
programes

amb

diferents

municipals,

inclou

AMPA
un

i

munt

d’opcions per donar suport a les activitats que
l’alumnat treballa a les seves escoles i als
seus centres educatius.

EDUCACIÓ INFANTIL
SESSIONS PER A FAMÍLIES ORGANITZADES PEL PAEF D’EDUCACIÓ INFANTIL
SESSIÓ

LLOC

IMPARTIDA PER

DATA I HORA
Divendres

Acompanyament de EBM La Casa del
l’infant a dormir
Parc

Taller de broquetes
de fruita per a
infants de 2 a 6
anys

A la plaça de la
Cultura de Bellvitge
(davant de la
biblioteca)
Llar d’infants
El Passeig
Llar d’infants

Com millorar
l’alimentació dels
nostres fills

Estel Blau

Escola
Pare Enric d’Ossó

Regidoria
d’Educació

Xarxa d’Atenció a la
Infància de 0 a 6 de
Bellvitge

4 abril, a les 15.15
h
Dimarts
6 de maig, a les
17.30 h
Dijous

Regidoria
d’Educació

8 maig a les 15.15
h

Centre de
Desenvolupament
Infantil i Atenció
Precoç (CDIAP)

Dimarts

Associació
APTTETCA (de
trastorns
alimentaris)

Dimarts

13 maig a les 15.15
h

20 maig a les 15.15
h
Dimarts

Taller de cuina per
a mares i pares

Escola la Marina

Servei de Salut
Pública

Centre de Cultura de
Bellvitge. Aula de
cuina

Servei de Salut
Pública

Escola la Carpa

Regidoria
d’Educació

27 maig a les 15.15
h
Dimarts
3 de juny a les
15.15 h

El dimarts, 17.15 h
Compartir la
criança

25 març, 29 abril,
27 maig i 10 juny

PRIMÀRIA
SESSIONS SOBRE EL PROCÉS EDUCATIU AMB LES FAMÍLIES DE PRIMÀRIA
PARTICIPANTS EN EL TASTET DE CATALÀ
Organitzat pel Programa d’Acompanyament Educatiu a les Famílies (PAEF), conjuntament
amb el Centre de Normalització Lingüística (CNL).

SESSIÓ

LLOC

IMPARTIDA PER

DATA I HORA

Espai social de
debat sobre procés
educatiu

Escola Folch i Torres PAEF, CNL

4 març, a les 15 h

Espai social de
debat sobre procés
educatiu

Escola la Marina

PAEF, CNL

27 març, a les 15 h

Espai social de
debat sobre procés
educatiu

Escola Ausiàs March

PAEF, CNL

1 d’abril, a les 15 h

Espai social de
debat sobre procés
educatiu

Escola Ramón y
Cajal

PAEF, CNL

9 d’abril, a les 15 h

Escola Pau Vila

PAEF, Salut
Comunitària

1 d’abril

ALTRES
Pantalles i l’ús de
les noves
tecnologies

SECUNDÀRIA
Després de l’ESO, què?, per a famílies d’alumnes de 3r d’ESO a 2n de batxillerat
Espais socials de debat educatiu d’orientació per a pares, mares i familiars sobre els
diferents itineraris formatius després de l’educació secundària.
El Programa d’acompanyament educatiu a les famílies (PAEF), conjuntament amb el
Programa d’orientació acadèmica (POA), el Pla educatiu d’entorn (PEE) i l’Oficina Jove
d’Emancipació ha posat en marxa a la ciutat la programació dels espais socials de debat

sobre orientació Després de l’ESO, què?, amb la col·laboració de les AMPA i dels centres
educatius de secundària.

Dates: març i abril del 2014
Se’n farà difusió a cada centre, a cada zona educativa i a la web de la Regidoria
d’Educació.
Tots els espais són oberts a la participació de qualsevol família de L’Hospitalet.







BELLVITGE-GORNAL: Institut Bellvitge (Data confirmada: 8 d’abril de 2014)
SANTA EULÀLIA: Institut Santa Eulàlia
LA FLORIDA: Institut Eduard Fontserè i Institut Pedraforca
COLLBLANC-LA TORRASSA: Institut Margarida Xirgu
PUBILLA CASES-CAN SERRA: Institut Rubió i Ors i 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)
El Programa d’acompanyament educatiu a les famílies (PAEF) està a la disposició de les
AMPA per posar en marxa un ESDE per a les famílies interessades durant tot el curs.
Per posar en marxa un ESDE, cal adreçar-se al correu electrònic del 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 la temàtica és d’interès general es podrà fer extensiu l’ESDE a la participació de
famílies d’altres centres educatius del barri o de la ciutat.
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Concursos i subvencions
Ajuts de l’Obra Social “la Caixa” per acció social i interculturalitat
El programa d’ajuts socials de l’Obra Social “la
Caixa” obrirà la convocatòria d’ajuts per acció
social i interculturalitat el proper 23 d’abril. La
iniciativa restarà oberta fins al 13 de maig i vol
contribuir a desenvolupar projectes d’acció social
per potenciar la igualtat d’oportunitats i la
convivència ciutadana.
Es valoraran els treballs que prioritzin, entre d’altres:


Promoció de l’èxit escolar, tenint en compte la implicació familiar en el procés
educatiu i potenciant el paper de la comunitat.



Convivència ciutadana intercultural, sentiment de pertinença al barri o la ciutat i
gestió de la diversitat.



Foment d’hàbits saludables i prevenció del consum de drogues.



Foment de l’educació en valors i de la participació social.



Prevenció de les diverses formes de violència.



Foment i gestió del voluntariat vinculat als projectes d’acció social i interculturalitat.

Les entitats sol·licitants han d’estar constituïdes legalment com a entitats sense ànim de
lucre i estar inscrites al registre corresponent.
Més informació
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Ens recomanem
L’AMPA de l’Escola Joan Maragall ens recomana:
Els contes de la Laura i en Joan. Els nens i la recerca
Aquests contes afavoreixen l’adquisició de valors com la
coeducació, el respecte, la intergeneracionalitat, els bons
hàbits alimentaris o l’ús de transports sostenibles.
Es tracta d’una col·lecció de contes que tenen la recerca com
a element principal de la seva trama. La Laura i en Joan són
els seus protagonistes i fan servir els seus poders màgics per
ajudar personal investigador de diferents àmbits científics.
Els 20 contes de la col·lecció “Recerca directa” han estat elaborats i publicats per la
Direcció General de Recerca del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat
de Catalunya, amb text de Josep M. López Madrid i il·lustracions de Montse Español.
Títols:
1. Medicina: La Laura i en Joan viatgen a Moçambic
2. Informàtica: La Laura i en Joan salven el MareNostrum
3. Pedagogia: La Laura i en Joan investiguen la pissarra digital
4. Biologia: La Laura i en Joan es capbussen a les Illes Medes
5. Arqueologia: La Laura i en Joan descobreixen el món dels ilergets
6. Paleontologia: La Laura i en Joan rere el rastre dels dinosaures
7. Biologia de la conservació: La Laura i en Joan en missió de rescat
8. Nanotecnologia: La Laura i en Joan en una nanorecerca
9. Neurobiologia: La Laura i en Joan a la cerca de la memòria perduda
10. Tecnologia agroalimentària: La Laura i en Joan fan pujar la pressió
11. Fotònica: La Laura i en Joan en una recerca enlluernadora
12. Immunologia del trasplantament: La Laura i en Joan al servei d’una gran fita
13. Tecnologies de la producció: La Laura i en Joan amb el gran conductor
14. Macroeconomia: La Laura i en Joan desemmascaren la bombolla
15. Arqueologia de guerra: La Laura i en Joan investiguen la guerra
16. Sincrotó: La Laura i en Joan en una recerca accelerada
17. Lingüística aplicada: La Laura i en Joan amb els secrets que amaguen les paraules

18. Química orgànica: La Laura i en Joan aprenen de la natura
19. Aqüicultura: La Laura i en Joan i l’amenaça de l’espècie perduda
20. Biomedicina: La Laura i en Joan persegueixen les cèl·lules malignes
En aquest enllaç podeu trobar els contes en versió PDF, juntament amb activitats
interactives i guies didàctiques amb materials complementaris.
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Bones pràctiques
Tallers d’educació emocional per a les famílies de
les escoles Prat de la Manta “Emocions en família”
Un grup de pares i mares de l’Escola Prat de la Manta amb
l’ajuda i col·laboració de la seva AMPA han organitzat el taller
d’educació emocional “Emocions en família” per a les famílies
del centre. Té una durada de 20 hores distribuïdes en
sessions de 2 hores.

PROPOSTA FORMATIVA
DESCRIPCIÓ
Tallers dirigits a mares i pares per trobar espais en els quals adquirir coneixements i eines,
reflexionar i intercanviar informació sobre l’educació emocional dels nostres fills i filles.
TÍTOL
“Emocions en família”.
OBJECTIUS
- Adquirir coneixements teòrics i pràctics sobre l’educació emocional en l’àmbit de la
família.
- Estimular el desenvolupament de les competències emocionals i personals per millorar
les
dinàmiques i el benestar familiar i individual.
METODOLOGIA

Les sessions són de caràcter teòric i pràctic: els continguts teòrics es presenten combinats
amb activitats de caire pràctic (visionament de vídeos, lectures, jocs de rol...). Es pretén
fomentar un espai d’intercanvi i reflexió entre els assistents, mitjançant sessions basades
en la participació activa.
DURADA
20 hores. Distribuïdes en sessions de 2 hores.
Hi ha la possibilitat de fer les sessions setmanals o quinzenals.
Us traslladem un resum de l’activitat proporcionat pels impulsors.

En els darrers temps tothom ha sentit parlar en algun o altre context del concepte
d’educació emocional i els seus possibles beneficis. És per això que pares i mares de
l’escola hem organitzat un taller accessible per a totes les famílies per conèixer què és,
algunes pistes de com aplicar-ho, on podem trobar més informació, etc. Tant per l’educació
i el creixement dels nostres fills i filles com per nosaltres mateixos.
L’educació emocional treballa la forma d’interactuar amb el món. Té molt en compte els
sentiments i engloba habilitats com el control dels impulsos, l’autoconsciència, la motivació,
l’entusiasme, la perseverança, l’empatia, l’agilitat mental, etc., que resulten indispensables
per a una adaptació social bona i creativa.
Les habilitats per gaudir d’una bona intel·ligència emocional es poden aprendre i sovint es
basen en actituds subtils que comporten resultats sorprenents. L’educació emocional
intenta potenciar la nostra intel·ligència emocional per tal de facilitar desenvolupar-se a la
vida amb èxit i felicitat. Daniel Goleman hi distingeix cinc habilitats: la capacitat de
reconèixer els sentiments propis, d’administrar-los, l’automotivació, el reconeixement de les
emocions dels altres i l’empatia o capacitat per reaccionar correctament davant dels
sentiments dels altres. Conèixer aquestes eines ens permetrà moure’ns entre la maror de
sentiments i emocions propis i aliens i que utilitzem el nostre potencial cultural i intel·lectual
amb prou enginy com per aconseguir-ne la màxima efectivitat.

Aquestes habilitats es poden aprendre i estimular, sobretot en l’edat escolar, en aquest
sentit, hi ha una clara diferència d’actituds després de l’aprenentatge. Alguns factors:

•

Saber comunicar i fer-se entendre

•

Posar-se a la pell dels altres o l’empatia

•

Tenir iniciativa

•

Adaptar-se a les circumstàncies

Altres factors de la intel·ligència emocional són:
•

Confiança en un mateix

•

Visió optimista de la realitat

•

Autocontrol dels propis impulsos

•

Bona canalització de l’estrès

•

Tolerància a la frustració

•

Autocrítica constructiva

•

Capacitat per aprendre dels propis errors i per rectificar-los

•

Actitud innovadora

•

Creació d’objectius personals

•

Constant automotivació

•

Flexibilitat i sentit pràctic a l’hora d’encarar les dificultats

Si voleu ampliar la informació sobre el taller podeu consultar al blog de l’AMPA de l’Escola
Prat de la Manta cliqueu Aquí
Més informació

Si necessiteu més detalls sobre el taller:
Correu electrònic del PAEF: paef.educacio@l-h.cat
També podeu trucar al telèfon PAEF de la Regidoria d’Educació: 93 403 68 46.
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Les nostres AMPA
Associació de Mares i Pares de l’Institut Bellvitge
La nostra AMPA forma part de l’Institut
Bellvitge, al barri del mateix nom. El nostre
centre és un institut petit on s’imparteix
programes
inicial

de

qualificació

professional

educació

secundària

(PQPI),

obligatòria (ESO) i batxillerat. La major part de l’alumnat procedeix del barri, tot i que als
últims cursos s’hi afegeixen nois i noies d’altres punts de la ciutat i altres indrets.
L’AMPA de l’Institut Bellvitge es va fundar el 1978. En l’actualitat, pràcticament la totalitat
de les famílies en són sòcies. Aquest curs a la Junta hi som quatre mares: presidenta,
secretària i dues vocals. A banda, hi ha un grup de mares/pares que s’impliquen força a
l’hora d’organitzar i portar a terme els esdeveniments de més pes, com ara la socialització
de llibres o la festa de fi de curs.
El nostre objectiu és vetllar per l’educació igualitària i de qualitat dels nostres fills i filles i
servir de pont d’enteniment i d’unió entre l’Institut i les famílies. Per això mantenim una
col·laboració estreta amb la direcció i el professorat del centre i junts ens plantegem
activitats i propostes amb les quals involucrar les famílies, els alumnes i el professorat, per
tal que tothom aporti alguna cosa i se senti part d’una mateixa comunitat educativa.
Amb aquesta intenció es porten a terme diferents accions: socialització de llibres, xerradesdebat de formació, tallers, activitats extraescolars, berenar de Nadal, celebració de Sant
Jordi, assemblees informatives, ajuts econòmics per als camps d’aprenentatge i el material
escolar (Projecte Alforja), suport a les activitats esportives i als diferents projectes que
engega el centre (intercanvi d’anglès i francès, escola verda, mostra musical, etc).
Recentment, amb el suport de la FAPAC i emmarcat a la Xarxa Clau, s’ha creat un grup de
tertúlies dialògiques on també col·labora el professorat del centre.
A la nostra AMPA creiem important defensar l’educació pública i de qualitat i en aquest
sentit mirem de col·laborar en aquells actes que s’organitzen a la ciutat i amb la comunitat
educativa que així ho reivindiquen.

Tenim la voluntat d’estar presents en esdeveniments del nostre barri i en totes aquelles
accions que proposi l’Associació de Veïns de Bellvitge, els serveis educatius de la ciutat, i
qualsevol altra entitat o associació, sempre que estigui en consonància amb el nostre
projecte educatiu.
En aquest sentit, mantenim contacte estret amb la resta d’AMPA del barri, especialment
amb l’Institut Europa amb el qual compartim l’extraescolar de piscina.
Considerem important el contacte quotidià amb les famílies i amb l’alumnat que ens pot
trobar:
A l’Institut, els dilluns i dimarts, de 17 h a 18.30 h (avinguda d’Amèrica, 99, telèfon: 93 335
83 14).
Al correu electrònic: ampa@ibellvitge.net
I també a les xarxes socials:
facebook.com/ampainstitutbellvitge, twitter.com/ampa_ibellvitge

Finalment, us convidem a visitar el nostre blog, un espai que pretén ser una finestra oberta
a les famílies sobre la vida de l’Institut i de l’AMPA: ampaiesbellvitge1.blogspot.com
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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
Espais socials de debat educatiu per a les famílies
Visions
25è Saló d’Ensenyament
L’hora del conte
Taller: Experiments amb el cervell. Activitats per a
nens i nenes.
Club lectura. Llegir el teatre (TNC).
Espectacle poètic i musical. Entre la vida i el
somni.
Tècniques d’estudi
Lectura fàcil en català
Festes de Primavera

Data inici
07/03/2014
07/03/2014
12/03/2014
15/03/2014
15/03/2014

Data fi
10/06/2014
25/03/2014
16/03/2014

Ampliar
Més informació
Més informació
Més informació
Més informació
Més informació

18/03/2014
20/03/2014

Més informació
Més informació

20/03/2014
20/03/2014
22/04/2014

Més informació
Més informació
Més informació

27/04/2014
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