
El que es fa a l’AMPA i al Consell Escolar es pot explicar de
moltes maneres. I també com es fa, i per què. Però com que
l’Escola ara fa deu anys, ens ha semblat una bona idea que una
mare que n’ha format part des del principi ens ho expliqui des de
la seva experiència. Una experiència que, d’altra banda, no ha
acabat:  la Marta, mare
de l  Roger  (5è  de
Primària), de la Joana
(2n d’ESO) i de la Júlia
(4t. d’ESO), després
d’haver fet de vocal,
v i c e p r e s i d e n t a ,
p r e s i d e n t a  i  d e
representant dels pares
al Consell Escolar, torna
a ser presidenta... però
ara a l’Institut Icària!

LR.- Marta, com es fa per tenir tres fills, treballar, formar
part de l’AMPA, sobreviure... i tornar-hi?
ME.- És possible! Només n’has de tenir ganes i  sentir-te implicat
en les coses que fas. A mi m’importa l’educació dels meus fills,
i vaig optar per participar-hi perquè és una manera d’estar en
contacte amb l’Escola, de saber què s’hi fa, i per què. Treballar
en una comissió, estar-hi implicat, et treu angoixes o inquietuds,
i compartir-les et tranquil·litza, i n’aprens. N’aprens molt. I ajudes
els teus fills en la seva educació.

LR.-Vas començar col·laborant amb la Comissió de menjador...
ME.- Sí, tot just quan va començar l’Escola, em vaig apuntar a
la Comissió de menjador: havíem de triar càtering... Tenia el Roger
acabat de néixer i no m’hi podia dedicar gaire, però per trobar un
càtering, sí, i vaig anar a buscar-ne amb la Tana i amb la Rosa
Maria. Després es van fer les eleccions al Consell Escolar i em
vaig presentar, i vaig sortir. La Mònica Mackay era la presidenta
de l’AMPA i va demanar que algú l’ajudés. I així vaig ser
vicepresidenta... amb la “condició” de no ser mai presidenta, vaig
fer que constés en acta, i la Madeleine Casas ho va posar... Però
no va servir de res, perquè quan ho va deixar la Mònica m’hi vaig
posar jo. Compatible... pot ser-ho tot el que tu vulguis.

LR.- Tothom pot col·laborar-hi, amb l’AMPA, o calen habilitats
especials?
M.E.- El que has de tenir són ganes: l’AMPA és una associació,
no és una empresa... Ningú no participa a l’AMPA per aconseguir
que el seu nen faci res determinat, sinó que s’hi participa recollint
l’interès de tothom. Això sí, et poses a treballar en allò de l’AMPA
que t’és més afí.

LR.- Participar en l’AMPA vol dir que pots fer que les coses
canvïin, que pots incidir-hi de debò?
ME.- Totalment. Les extraescolars que es fan en aquesta Escola,
bàsicament les hem decidit els pares –en línia amb els criteris de
l’escola, que hi aporta l’expertesa en educació de nens i nenes. Al
principi, per exemple, amb l’escola vam optar per donar pas a
altres jocs diferents del futbol: bàsquet, natació, patinatge (molt
lligat al barri). El menjador també ha canviat molt, des del principi
que teníem un interès fort per donar una importància a l’alimentació
més enllà del menú estricte: és un acte social...

LR.- I com es coordina amb l’escola, l’AMPA?
ME.- Una de les característiques fonamentals d’aquesta Escola
és que l’AMPA i l’Escola treballen molt de bracet, i des del principi.
Potser això al principi costa d’entendre, i pots creure que no hi ha
prou autonomia: però no és així. És important que els pares i mares
sapiguem escoltar, i que l’escola ens escolti a nosaltres. Quan era
presidenta recordo que la directora de l’Escola sempre deia que
no movia fitxa si no ens ho comunicava abans a nosaltres, i
nosaltres també fèiem el mateix. I això segueix sent així, ara. No
té sentit anar dissociats. L’interès és únic, l’educació dels nostres
fills.

LR.- I el Consell Escolar? Per què es veu, en general, com a
més llunyà? És un òrgan tan important com això?
ME.- I tant! Representa –i és– l’òrgan màxim decisori de l’Escola.
El que passa és que cal anar-hi havent treballat molt abans, tant
en el si del claustre com a l’AMPA. En el nostre Consell Escolar
sempre hem anat molt consensuats perquè tots prèviament ho hem
treballat a fons. Es veu molt la tasca de l’escola com a equip. No
es fa sols el que diu el director.

LR.- Com es nota si un Consell Escolar funciona? Quina mena
de coses pot arribar a decidir?
ME.- Una cosa tan important com decidir el Pla Anual del Centre.

Per fi ha arribat el fred! Potser ja era hora.
Des de l’Escola afrontarem aquest fred reforçats
per les festes nadalenques que ja s’apropen i el que
suposen de respir i descans per a pares i mares i
fills. Reforçats per la imminent celebració del desè
aniversari de l’Escola i pel reconeixement que ha
rebut el projecte CERE, amb la concessió del Premi
a la Innovació Educativa concedit pel Ministerio
de Educación y Ciencia.

Des d’aquest AMPAPA’T, i per tal d’insistir en el
nostre paper com a educadors i educadores des de
la llar, us suggerim que llegiu el testimoni de dues
mares, la Marta Espinós i la Gine Albaladejo, que,
des dels inicis de l’Escola, han compaginat la feina
de mares amb una dedicació constant a l’AMPA, i
que ens intenten transmetre la importància de
participar-hi per tal de millorar la formació i
l’aprenentatge dels nostres fills, i per tal d’influir
en les decisions que es prenen des del Consell
Escolar. TAmbé hi trobareu informacions diverses
d’altres comissions de l’AMPA, una agenda curulla
de propostes en aquestes dates i una agradable
novetat literària. Que tingueu un bon Nadal.

.-AC
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xifres
474 nens matriculats

326 familíes

402 nens que fan extraescolars

454 nens que es queden a menjador

18 famílies amb 3 fills matriculats a l’Escola

1 família amb 4 fills matriculats a l’Escola

Per  Agustí Clua

Conviure amb la diferència
Xerrada a càrrec de Pere Torras (Departament de
Benestar Social - Generalitat de Catalunya)
CEIP L’Arenal de Llevant - 10/10/06

cinc idees

JOVE TEATRE REGINA  www.jtregina.com
El conte de Nadal
del 08/12/2006 fins al 04/01/2007
Oliver Twist
del 13/01/2007 fins al 04/02/2007

TEATRE ROMEA
www.teatreromea.com
Els contes del Senyor Nil
del 03/12/2006 fins al 07/01/2007

BIBLIOTECA JAUME FUSTER
www.bcn.cat/bibjaumefuster
Rius d'imatges
Un mar de lectura, 50 anys
d’il·lustració narrativa amb Maria Rius
del 01/12/2006 fins al 31/01/2007

PARC DE CATALUNYA. Sabadell
www.sabadell.net
Trens en miniatura al Parc de Catalunya
Lloc: Parc de Catalunya
Població: Sabadell
del 05/11/2006 fins al 04/11/2007

PLAÇA DE BRAUS MONUMENTAL
Circ de Nadal CIRKID
del 6/12/2006 al 07/1/2007

VERSUS TEATRE                  www.versusteatre.com
c/Castillejos 179
El més menut escuraxemeneies
del 02/12/2006 al 04/01/2007

*** I com cada any:
Concerts en família                      www.auditori.com

Petit Liceu:
www.liceubarcelona.com i www.auditoricornella.com
Teatre Guasch www.guaschteatre.com
del 6/12/2006 al 07/1/2007 

Per Mercè Escuer

10è aniversari
Retrospectiva fotogràfica de l’Escola

“La responsabilitat de l’educació dels
fills no és sols de l’escola, és sobretot
dels pares”

a Marta Espinós,
metgessa del treball a la Unitat de Salut de TMB
Per Lluís Rius Alcaraz

L’escola en xifres:

Primera pedra. 1998

 Curs 1997-98

d e  l ’ e s c o l a

aniversariV IL A  O L Í M P I C A

1  A un discapacitat li hem de demanar si vol que
l’ajudem i com. Que ell expressi les seves necessitats.

2 Cal distingir entre disminució (mancança física
o mental) i discapacitat (la que aquesta disminució
provoca en el seu entorn social).

3 Importantíssims els beneficis que aporta el fet
de sentir-se escoltat, ben escoltat.

4 Acostem la canalla a aquestes realitats des del
principi de no jutjar mai ningú anticipadament.

5 La capacitat de donar afecte no la tenen en cap
cas disminuïda, els discapacitats.



LA VIOLÈNCIA ESCOLAR
Per Gine Albaladejo. Professora d’Ensenyament Secundari.
Mare de la Gouri (2n ESO. IES ICÀRIA) i de la Chaya (6è A)

Quan aquests dies llegim a la
premsa que centenars de professors
han sortit al carrer per protestar
contra la violència escolar, que un
pare ha agredit un professor, que
un alumne ha insultat o ha agredit
una professora, o que hi ha casos
d’assetjament entre escolars, el
neguit que sentim com a mares i
pares ens fa perdre confiança en la
institució escolar.

Ara bé, aquesta manca de confiança en l’efectivitat de la
pròpia tasca també la pateix el professorat, amb la constatació
diària del fet que un cert nombre de nois i noies es resisteixen
a seguir unes normes o a reconèixer la seva autoritat, o amb
el desprestigi social en què s’ha situat el col·lectiu dels
ensenyants. Una enquesta realitzada per la Fundació SM
donava a conèixer que el 81% del professorat considera que
no se sent valorat per la societat; i el que és més greu: un 67%
considera que els seus propis caps - és a dir, l’administració
educativa- tampoc. Per contra, se’ls demana ser uns bons
didactes en la seva matèria per tal de motivar en l’aprenentatge,
i un grapat d’habilitats i competències: mantenir l’autoritat,
demostrar seguretat i confiança, ser dialogants i negociadors,
comprendre però, a la vegada, exigir.

Un dels valors més incompatibles amb la violència, i en el
qual hem d’educar des de la família i des de l’escola, és el
del respecte. Però moltes vegades escoltem -i acceptem-
afirmacions expressades per adolescents com ara que “el
respecte s’ha de guanyar” i, en canvi,  no posem prou èmfasi
a l’hora de defensar que justament el respecte ha de ser el
punt de partida de tota relació i, en aquest cas, l’educativa.

Per fer la seva feina, els centres escolars necessiten animar-
se a l’hora de treballar amb les noves generacions, i per això
es requereix ordre, disciplina, esforç i molta comunicació i
confiança entre els tres pilars bàsics de l’educació: l’alumnat,
el professorat i les famílies. I de la mateixa manera que a casa
l’autoritat la tenen els pares, a l’escola l’autoritat l’han d’exercir
els docents. Els sociòlegs parlen de manca de reconeixement
de l’autoritat per part dels joves actuals. I sembla que aquesta
mancança es detecta amb la mateixa intensitat tant a l’escola
pública com a la  privada o la concertada. Algunes enquestes
diuen que el nombre d’alumnes que generen la violència
escolar es mou entre un 1,5% i un 4,5%, i que el nombre
d’assetjadors està al voltant d’un 0,4%. No obstant això,
aquestes dades mostren només que el sistema educatiu, com
tot sistema, té els seus límits i que no pot donar resposta a
tothom.

Les escoles no són espais violents, però és veritat que s’hi
produeixen incidents violents. I depèn molt de les condicions
en què s’ensenya que sigui possible abordar-los  per tal que
puguin ser resolts en el marc de la convivència. I quan parlem
de condicions ens referim a l’increment de les mesures
d’atenció a la diversitat, a classes que no superin els 25
alumnes per grup, a una normativa disciplinària àgil, amb
sancions orientades a modificar conductes i adquirir habilitats
socials per a la convivència, on es faci necessari comptar amb
uns serveis de mediació en els quals hi hagi alumnes que,
després de realitzar un curs de formació, col·laborin a l’hora
de resoldre els problemes d’agressions que es produeixen
entre iguals.

Ho torno a dir: tot i que hi ha incidents, l’escola no és un espai
violent. Ara bé, és bo estar alerta perquè, només convertint
aquests incidents en processos educatius, on el diàleg i el
respecte siguin les eines per resoldre’ls, contribuirem en
l’evolució d’un altre món en el qual no s’hi instal·lin els valors
darwinistes que tantes vegades ens transmet la nostra societat
mediàtica: només els millors triomfen. L’escola no és una
fàbrica on s’hagin d’assolir solament nivells de productivitat
acadèmica marcats a priori, sinó un espai social d’aprenentatge
de continguts però alhora de maduració personal. I només
serà possible avançar si una gran part de les famílies, l’alumnat,
el professorat i l’administració aposta per caminar
conjuntament.

Bon Nadal !

• Doce hombres sin piedad (Twelve angry men). LUMET, Sidney.- USA, 1957, 92 minuts.
Els membres del jurat en un judici per assassinat han d’emetre el veredicte per unanimitat. Lluny de caure en el relativisme,
amb una perfecta exposició del concepte de “dubte raonable”, la pel·lícula ens proposa que no tinguem por de defensar les
pròpies opinions quan són diferents de les de la majoria, perquè la majoria, de vegades, s’equivoca. Per als nens més grans
de la casa.
• Sonrisas y lágrimas (The sound of music). WISE, Robert.- USA, 1965, 172 minuts.
Clàssic del cinema musical. Hi ha tardes en què ens ve de gust relaxar-nos, deixar-nos anar i veure amb els nens una pel·lícula
alegre, senzilla, sense pretensions, optimista, nostàlgica, amb bon ritme, amb una banda sonora magnífica, que ens faci
somriure, dolça, fins i tot una mica ensucrada ... Per quan tingueu una tarda d’aquestes, o millor dues, per la durada.

• ‘Un Rembrandt en la basura’. CARDIEL GERICÓ, Antonio.- Mira Editores. Saragossa, setembre de 2006.
Antonio Cardiel, pare de l’Ada (3r A) i de la Julia (6è B), acaba de publicar el seu segon llibre. ‘Un Rembrandt en la basura’
és la història d'una obsessió. D'una obsessió malaltissa que s’acaba encomanant al lector. Una novel·la que transforma
l’inicial cop de sort del protagonista en un  marasme existencial narrat de manera sòbria, hàbilment resolt amb el cop
d’efecte final. Per saber on podeu adquirir el llibre, consulteu l’adreça electrònica www.unrembrandtenlabasura.es
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Per Agustí Clua

videoclub en família Per Amador Mas

llibres

(El text complet de l’entrevista es pot trobar a l’espai de l’AMPA, secció
AMPAPA’t, de www.vilaolimpica.org)

Per tal d’aconseguir que l’AMPA del CEIP Vila Olímpica
sigui més representativa dels pares i de les mares, s’ha creat
aquest novembre la figura del delegat de classe.  Es tracta que
cadascuna de les 18 classes del Centre tingui un referent, algú
que faci d’enllaç entre les famílies i la Junta de l’AMPA, per
poder facilitar una comunicació més fluïda.
El delegat o la delegada recollirà totes aquelles propostes,

Els delegats i delegades de classe

Comissió CAMÍ ESCOLAR: treballant
per al curs que tot just comença
El CEIP Vila Olímpica i 12 centres més del Districte estem
treballant per posar en marxa aquest curs una experiència
d’educació per la mobilitat amb el suport de l’Ajuntament
i el Districte.

Els objectius d’aquesta iniciativa El camí escolar són potenciar
l’autonomia i el sentit de la responsabilitat dels nostres fills
i filles en relació a la seva mobilitat pel barri, i treballar a
favor de la prevenció, la sostenibilitat i el civisme.

Durant aquest primer trimestre del curs us hem demanat que
doneu resposta a un qüestionari per a recollir informació i
opinions en relació a la mobilitat dels vostres fills i filles quan
van i tornen de l’Escola. Amb la informació que recollirem,
treballarem per posar les condicions que afavoreixin que, a
partir de 3r de Primària, puguin anar sols pel barri amb
seguretat i responsabilitat. Us agraïm la vostra col·laboració.

El passat 21 de novembre, i en representació del conjunt de
centres que estem treballant per El camí escolar al barri, ens
vàrem reunir amb una representant de l’Ajuntament de Donostia
i vàrem intercanviar experiències. Un dels objectius de la
reunió va ser explicar-li com s’havia iniciat i com havíem
arribat a associar-nos fins a 13 centres per treballar plegats.
A més, el dia 30, la nostra companya Maria Ortís, en
representació de la Comissió Camí Escolar Vila Olímpica i
Poblenou, va fer una intervenció de deu minuts en les VII
Jornades del Projecte Educatiu de Ciutat de Barcelona.

Els membres de la Comissió som a la vostra disposició
personalment o a través dels correus electrònics que us posem
a continuació.

COMISSIÓ CAMÍ ESCOLAR
Mònica Rodríguez (monicarodcar@hotmail.com), Itziar Gras
(itziar.gras@thecolomergroup.com), Pilar Fargas
(pfargas@xtec.cat), Teresa Segura (t.segura@es.vuitton.com)
i Montse Ortís (mariaortis@telefonica.net)

queixes, suggeriments, inquietuds, que, de vegades, per manca
de temps o d’un referent clar, no passaven de ser comentaris
en petit comitè que es quedaven en no-res.
Des de propostes de millora de les activitats extraescolars fins
a necessitats específiques de formació per a les xerrades i
conferències, el seguiment del grup-classe, l’organització de
sortides d’excursió conjuntes... Mil coses!
Aprofitem per agrair a tots els voluntaris i voluntàries que
s’han ofert per ser delegats, una figura que, de ben segur,
millorarà el funcionament de l’Escola.

El presenta l’Escola, però qui l’aprova és el Consell Escolar. Si
hi ha aspectes que als pares i mares no ens semblen bé, tenim la
possibilitat de dir-ho i modificar-ho. El que passa és que prèviament
ho sabem, i ho hem parlat i debatut, i aleshores hi anem amb una
proposta conjunta. També s’hi decideixen les sortides del Centre,
la dotació pressupostària, el tancament econòmic, les inversions
que s’han de fer, el menjador... Totes les decisions importants.

LR.- En el Consell Escolar s’hi han tocat temes polèmics, com
el de la sisena hora.
ME.- Sí. Però ara, vist amb perspectiva, i sabent com funciona,
crec que el daltabaix no és tant... I aquí el Consell Escolar va
treballar de valent, els seus membres eren conscients que es tractava
d’un problema de tots els pares i mares. Es van reunir per veure
com podien donar resposta a tots els escrits, i van fer un escrit
després d’escoltar totes les opcions. Pocs Consells Escolars han
fet escrits raonant decisions com aquesta. El problema era com
posar aquesta franja. Sempre he pensat que escoltar els criteris
dels docents és molt important. Ells no ho fan perquè sí, hi ha
sempre un criteri al darrere. Com l’horari de l’Escola: al principi
ens va semblar raríssim: tenir sols dues hores al migdia i plegar
a les quatre de la tarda, era insòlit... Però van argumentar que als
matins els nanos rendeixen moltíssim més, que és millor que les
sessions de les tardes siguin més curtes, perquè estan molt més
cansats. En altres escoles on les franges són de tres hores, els
mestres no hi són, al migdia. Aquí, vas a l’Escola i sempre n’hi
ha, de mestres. Això fa que estiguin molt al cas del que passa, i
que tinguin un contacte directe amb els monitors.

LR.- I ara ja tens dues filles a l’institut...
ME.- Una que fa quart d’ESO, i una que fa  segon. I trobo que
han molt arribat ben preparades, i que s’hi han adaptat molt bé.
La nostra escola té una manera d’aprendre que és molt tranquil·la,
i això crec que és important. I gaudeixen molt mentre estan aprenent.
L’enigma, per exemple, [un exercici de tercer i quart de Primària
que consisteix a documentar-se a fons, si cal amb l’ajut dels pares,
fins que es troba resposta a una pregunta molt concreta] ens ensenya
als pares com podem ajudar els nostres fills a estudiar, a implicar-
nos en la seva feina, perquè n’hi ha que necessiten més ajuda que
d’altres, no tots els nanos són iguals. La idea de l’enigma és
aquesta, que t’asseguis una miqueta amb ells, i vegis fins a quin
punt els has d’acompanyar. I és que la responsabilitat de l’educació
dels fills no és sols de l’escola, és sobretot dels pares...

LR.- Com a mare, quin balanç fas, d’aquests deu anys?
ME.- Jo sóc molt positiva, en general. I pel que fa al pas dels meus
fills, trobo que han adquirit el fonamental per a l’aprenentatge que
els resta en la seva vida. A banda dels continguts, els han ensenyat
a ser responsables, a organitzar-se la feina, a treballar en equip i
a tenir ganes d’aprendre. Si això no ho assoleixen de petits, després
ja no ho tindran...
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