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Destaquem
L’AMPA HO ESCAMPA, una eina per a i de les AMPA de L’Hospitalet
Teniu a les vostres mans (els vostres monitors) el número 0 de
la publicació digital L’AMPA HO ESCAMPA. Aquesta nova
publicació, que tindrà una periodicitat bimensual, vol ser una
nova eina per a les AMPA i de les AMPA, on les mateixes
entitats sereu les protagonistes actives de les informacions i
els temes que vagin apareixent.
Un dels objectius és ser un vehicle de coneixement mutu,
d’intercanvi d’experiències, idees i propostes. Per facilitar això
s’han definit un seguit de seccions en la publicació que ajuden
a ordenar les informacions, que són:
Destaquem: Hi apareixeran els temes o informacions que tinguin una especial rellevància, per
la seva importància, l’impacte o l’interès ciutadà. En aquest número 0, el que hi destaquem és
precisament el naixement de la publicació.
Actualitat: Inclourà temes d’actualitat relacionats amb les AMPA o amb l’{mbit educatiu en un
sentit ampli. L’inici de curs, jornades, canvis legislatius, etc.
Consultes: Podeu fer consultes sobre qualsevol tema relacionat amb les AMPA: jurídics,
administratius, de gestió, d’organització d’activitats... Cercarem la resposta d’especialistes.
Formació: S’hi recolliran les diferents propostes formatives que puguin ser d’interès per a les
AMPA o les famílies sòcies.

Ens recomanen: En cada número, alguna persona vinculada amb les AMPA ens recomanarà
alguna cosa, tot s’hi val: un llibre, una pel·lícula, una obra de teatre, un concert, una excursió,
un museu...
Concursos i subvencions: Aquí es mostraran les diferents convocatòries d’ajuts, públics i
privats, que puguin ser d’interès de les AMPA.
Bones pràctiques: En aquest apartat, aniran apareixent bones pràctiques de les AMPA. Unes
bones pràctiques que poden ser en qualsevol àmbit: una activitat, un taller, un sistema de
gestió, un projecte...
Les nostres AMPA: Per facilitar-ne el mutu coneixement, la idea és que en cada número es faci
la presentació d’una de les AMPA de la ciutat. Qui són, què fan, com ho fan... Ens ajudarà a
conèixer-nos i facilitarà col·laborar i millorar.
Agenda: Per finalitzar, apareixerà una agenda dels actes més rellevants previstos, de les
diferents AMPA o a la ciutat, que tinguin una especial significació o interès per a les AMPA.
Com podeu veure, aquesta mena de continguts no es poden elaborar sense la vostra
participació. És per això que diem que és també una publicació de les AMPA, on vosaltres heu
de ser els i les veritables protagonistes, que esdevingui un veritable altaveu del que feu.
I que també pugui ser un altaveu per a les vostres famílies. A més de l’objectiu de facilitar el
coneixement i intercanvi entre les entitats, l’AMPA HO ESCAMPA vol ser també una eina útil per
a cada AMPA, que afavoreixi la comunicació amb els socis i les sòcies.
En aquest sentit, us proposem que reenvieu la publicació als vostres associats. De ben segur
ser{ un canal de comunicació de l’AMPA amb les famílies, i les ajudar{ a conèixer millor la tasca
que es fa i a valorar-la.
Us animen que llegiu el butlletí i hi participeu activament, proposant temes i millores en la
publicació. És tota vostra.
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Actualitat
El curs 2013-2014 s’inicia amb la convocatòria de noves mobilitzacions en contra de la
LOMCE i les retallades
El MUCE (Marc Unitari de la Comunitat Educativa) i diverses
plataformes i assemblees han convocat nou acampades
simult{nies per tot Catalunya pels dies 19 i 20 d’octubre. Una
d’aquestes acampades correspondr{ a la zona de L’Hospitalet i
el Baix Llobregat. El lloc encara està per confirmar, però
possiblement sigui a la llera del riu Llobregat.
Sobre les dades de l’inici del curs 2013-2014, us adjuntem
l’enllaç a la web d’ensenyament de la Generalitat.
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Consultes
El retorn de l’IVA de les AMPA
Hem rebut consultes de diverses AMPA de la ciutat sobre l’obligatorietat de declarar l’impost
sobre el valor afegit (IVA). Us traslladem les recomanacions fetes per la Federació
d’Associacions de Mares i Pares de Catalunya (FaPaC) i
l’enllaç al document complet que edita.

“(...) totes aquelles AMPA que realitzin una activitat
econòmica estan subjectes a l’impost de l’IVA i, per tant,
haurien de fer la declaració anual d’operacions amb tercers
(model 347). S’entén per activitat econòmica “las entregas
de bienes y prestaciones de servicios (...) a título oneroso,
con carácter habitual u ocasional (...) incluso si se efectúan en favor de los propios socios,
asociados, miembros o partícipes de las entidades que las realicen.” (art. 4 Ley37/1992, de 28
de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido). Fins que no tinguem una resolució judicial
en ferm que estableixi el contrari o fins que no es produeixi un canvi en la legislació, a FaPaC
entenem que davant d’un tema tributari com aquest, de declaració d’impostos i de compliment
de tots per igual amb la llei, i malgrat considerar molt injusta i no acurada al dret la
interpretació que en fa Hisenda, les AMPA que fan prestacions de serveis han de preveure la
tributació de l’IVA i la possibilitat en el futur de repercutir-lo i fer-ne la liquidació trimestral. En
aquest terreny cada AMPA haurà de fer una anàlisi específica del seu cas per comprovar en

quina situació legal i tributària es troba i, en funció d’això, determinar el que ha de fer. De tota
manera, a l’hora de prendre decisions, les AMPA hem de tenir present també que en aquest
tema de l’IVA estem en un moment d’extrema fragilitat i incerteses per a tothom i que la
posició de la Direcció General de Tributs (DGT) presenta moltes incoherències i contradiccions,
a més de ser molt injusta. Per tot això, FaPaC vol deixar clar que no accepta la interpretació i la
posició de la DGT sobre la tributació de l’IVA per part de les AMPA i que farà tot el possible per
capgirar la seva posició. Treballarem intensament per aconseguir una modificació normativa i,
alhora, un canvi en la interpretació i l’aplicació per part d’Hisenda”.
Veure posicionament de FaPaC davant l’aplicació de l’IVA. Clicar aquí.
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Formació
Cursos adreçats a les AMPA
Aquest trimestre podreu escollir entre el Curs de
gestió i dinamització de les juntes d’AMPA (dues
sessions de tarda) o el Taller per als representants
dels pares i mares al consell escolar (una sessió de
tarda)

La data es concretar{ a l’octubre i es difondr{ a
totes les AMPA de la ciutat. Més informació:
Correu electrònic del PAEF: paef.educacio@l-h.cat
També podeu trucar al telèfon de la Regidoria
d’Educació, 93 402 94 02, i demanar pel PAEF.
ESPAIS DE DEBAT EDUCATIU PER A LES FAMÍLIES (ESDE)
Aquests espais de participació promouen la trobada entre els col·lectius que comparteixen la
tasca educativa dels nostres infants i joves, prioritzant les famílies. Comptem sempre amb
experts en la matèria tractada.
La temàtica dels ESDE es programa d’acord amb les necessitats específiques que l’AMPA i les
famílies del centre educatiu ens traslladeu; solen tenir una durada de 2 hores.
Els temes que més hem tractat a les xerrades dels ESDE a la ciutat són: Com posem límits als
nostres fills; La salut i la nutrició dels fills; Les noves tecnologies i el seu ús; Arriba
l’adolescència; l’afectivitat i la sexualitat dels nostres fills.
El Programa d’acompanyament educatiu a les famílies (PAEF) est{ 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, es pot escriure al correu electrònic del PAEF:
paef.educacio@l-h.cat
També podeu trucar al telèfon de la Regidoria d’Educació, 93 402 94 02, i demanar pel
PAEF.
Nota: Cal un compromís per part de l’AMPA de participació mínima de 10 famílies per ESDE organitzat. Si la
tem{tica és d’interès general es podr{ fer extensiu l’ESDE a la participació de famílies d’altres centres educatius
del barri/ciutat.

TALLERS DE FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES
Aquests tallers els posem a l’abast de les AMPA recentment constituïdes o amb un nou relleu
de junta per facilitar-ne la implantació a la comunitat educativa i el contacte amb les famílies
del centre. Exemple: Taller de reciclatge de joguines amb participació conjunta de pares, mares
i fills (abans del Nadal).
Més informació:
Correu electrònic del PAEF: paef.educacio@l-h.cat
També podeu trucar al telèfon de la Regidoria d’Educació, 93 402 94 02, i demanar pel PAEF.
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Concursos i subvencions
El Centre Promotor d'Aprenentatge Servei té oberta fins el dia 3 d'octubre la 7a Convocatòria
d'ajuts per a la realització de projectes d'aprenentatge servei. Amb aquesta convocatòria, el
Centre Promotor d'Aprenentatge Servei i la Fundació Jaume Bofill volen continuar impulsant el
desenvolupament de nous projectes d'APS i ajudar a consolidar iniciatives que s'han dissenyat
seguint
aquesta
metodologia
educativa.
Actualment hi ha un ampli acord que l'educació va més enllà de l'escola i que l'adquisició de
determinats coneixements i competències requereix de l'entorn social en el seu conjunt. Per
això és necessari promoure entre les institucions, les entitats i els agents socials un estil
educatiu cívic, i estimular que determinades organitzacions exerceixin una funció educadora
malgrat que aquest potser no sigui el seu objectiu prioritari. Amb aquesta setena convocatòria
d'ajuts, el Centre Promotor d'Aprenentatge Servei vol continuar impulsant el desenvolupament
de nous projectes d'APS i ajudar a consolidar iniciatives que s'han dissenyat seguint aquesta
metodologia educativa.
Més informació, bases de la convocatòria i full de sol·licitud, aquí.
 anar a l’inici

Ens recomanem
EL BLOG DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓ. “FAMÍLIES I ESCOLA”
Xarxa de televisions locals de la
Diputació de Barcelona
Si voleu entrar al blog podeu clicar
aquí.
Recomanem en aquest primer número
aquest blog, que recopila una sèrie de
programes de TV (es poden veure per
Internet) realitzats perquè les famílies
tinguin més informació i eines per fer
cada dia la seva tasca educativa.
Famílies i escola és, sobretot, un programa didàctic (és a dir, a banda d’entretenir, intenta
formar). Per això, diem que Famílies i escola és, de fet, una escola de pares i mares en format
televisiu.
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Bones pràctiques
Els projectes de socialització de llibres i material didàctic
Moltes AMPA de la ciutat aconsegueixen abaixar el cost que suposa per a les famílies la compra
anual de llibres de text i material didàctic, a través del projecte La reutilització dels llibres de
text i la socialització del material didàctic. També aconsegueixen implicar moltes més
famílies amb la seva activitat com a sòcies.
Hi ha diversos projectes d’ús compartit del material didàctic
als centres educatius. En molts casos s’entén per material
didàctic únicament els llibres de text, però en realitat és molt
més que això. El material didàctic poden ser tots els recursos
que s’utilitzen en el procés d’aprenentatge i pot incloure fins i
tot les sortides i activitats complementàries que es fan al
centre.
Us enllacem el document complet de guia per emprendre el
projecte clicar aquí.
Més informació:
Correu electrònic del PAEF: paef.educacio@l-h.cat
També podeu trucar al telèfon de la Regidoria d’Educació, 93
402 94 02, i demanar pel PAEF

 anar a l’inici

Les nostres AMPA
En aquest primer número fem una fotografia de les AMPA de L’H avui.
A hores d’ara, hi ha 76 associacions de mares i pares (AMPA) a la nostra ciutat.

Educació primària
37 AMPA corresponen a educació primària (34 de l’escola pública i 3 de centres de primària
concertats). S’ha de destacar que tenim un 100 % de presència d’AMPA a tots els centres.
Respecte a l’educació especial, comptem amb la presència d’associació de mares i pares a 1
dels dos centres de la ciutat.
Educació secundària
Dels 15 Instituts de la ciutat comptem amb 13 AMPA. Destaquem que només 1 institut de la
ciutat que imparteix ESO no compta amb AMPA. L’altre restant no té ESO, i l’edat mitjana de
l’alumnat és més alta.
Educació primària-secundària (centres concertats amb les dues etapes)
13 AMPA corresponen a centres concertats de la ciutat que imparteixen educació primària i
secundària conjuntament.
Escoles bressol
12 AMPA corresponen a escoles bressol de la ciutat (16 escoles en total). Tenim presència
d’AMPA a totes les escoles bressol municipals (6 AMPA).
La Regidoria d’Educació ha prioritzat reforçar l’acompanyament a les AMPA i les seves
juntes, sobretot en els casos en què hi ha hagut relleu en les juntes o en què s’ha creat una
AMPA al centre educatiu.
S’ha fet acompanyament en la posada en marxa de 10 noves AMPA o juntes d’AMPA a la
ciutat. Cal dir que s’ha fet un esforç afegit als instituts de secund{ria, on la participació de les
famílies és menys activa (4 noves juntes/ AMPA). També s’ha aconseguit completar al 100 %
la presència d’AMPA a les escoles públiques de primària de la ciutat (34 AMPA) i a les
escoles bressol municipals (6 AMPA).
Ressaltem la voluntat de continuïtat amb la resta de línies prioritàries encetades el curs passat,
que, a part de les accions organitzades regularment com els espais socials de debat educatiu
(15 el curs passat), s’ha centrat en:


La potenciació de la comunicació i l’intercanvi entre les diverses AMPA:
o S’ha traduït en l’edició i posada en marxa d’aquesta publicació digital.

o S’han promogut i organitzat xarxes d’AMPA per zona educativa: xarxa
d’AMPA de la zona nord de la ciutat i xarxa d’AMPA de secundària de la
ciutat)


La formació en gestió i dinamització d’associacions dels membres de les juntes d’AMPA i
AFA, mitjançant el taller anual i l’acompanyament personalitzat des del PAEF.



L’ampliació de l’oferta d’extraescolars culturals i musicals amb col·laboració de les
AMPA, el Pla Educatiu d’Entorn i l’Escola Municipal de Música (projectes Tralarà i
Gamelan).
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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
Setmana solidària a les biblioteques
Lliçó Inaugural. Curs 2013-2014
Trobada ciutadana de les AMPA

Data inici
09/09/2013
02/10/2013

Data fi
14/09/2013

Ampliar
Més informació
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