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PRESENTACIÓ
Benvolguts pares i mares de les Escoles
Cristianes.
Tornem a estar amb vosaltres després
de l’anterior número del butlletí que varem
repartir a finals del curs passat. Ja hem
passat un trimestre d’aquest nou curs i
som a les portes del Nadal i es hora de
tornar a estar en contacte amb vosaltres.
Durant aquests mesos han passat moltes
coses importants per als pares de l’Escola
Cristiana i volem fer-ne un resum en
aquest butlletí. La vostra federació, la

FAMPAEC, ha estat present permanentment en els moments que calia participar,
informar-se o defensar les nostres
escoles. Estem contents de la tasca que
estem desenvolupant pero sempre us
agraïrem qualsevol comentari que ens
podeu fer a l’adreça, telefon, fax o email
que trobareu a l’encapçalament de la
nostra web
En el següent apartat, NOTICIES I ACTES
DE LA FAMPAEC, trobareu informació
dels temes més rellevants que hem viscut

en els darrers mesos en forma d’un seguit
de notícies curtes.
Per acabar iniciem un nou apartat,
NOTICIES DE LES AMPA’S on cada
AMPA expressa, en poques ratlles, les
seves opinions e informa sobre activitats
pròpies que son interessants per les
families del seu propi col.legi i /o per a
totes les famílies de la Federació. Si
alguna AMPA no apareix en aquest butlletí
és per decissió propia, i pot fer-ho en
properes ocasions.

Solidaritat amb el
Col·legi de la Sagrada Família
Nova Web
de la
Fampaec
Ja tenim la nostra propia web
que podeu veure a l’adreça:
www.fampaeclleida.org,
on hi trobareu una adreça
electrónica per a comunicar
amb nosaltres; informació
sobre la federació i links
(connexions) a les webs dels
11 col.legis, del Bisbat i del
Secretariat de l’Escola
Cristiana.

Al final del passat curs tots
varem recolçar el col.legi
Sagrada Familia, que no va
poder obtenir una nova línia
concertada de P3 malgrat tenir
moltes famílies interessades.
La Fampaec va entrevistar-se

amb el Delegat Territorial
d’Ensenyament Sr. Ramon
Arturo i li varem lliurar una carta
reclamant el dret del col.legi a
tenir una nova linia concertada
de P3. També van haver-hi
reunions amb la Conselleria

d’Ensenyament a Barcelona
amb la participació de la
Confederació de Pares. Es va
treballar intensament i a la fi
es va aconseguir un
compromís de concedir la
nova línia per al curs vinent.

Premi Educació de la
Conselleria d’Ensenyament
A finals de juny, com cada
any, es varen concedir els
Premis Educació que la
Conselleria d’Ensenyament
otorga a persones o entitas
destacades en l’àmbit
educatiu català. La
CCAPAC, Confederació de
Pares de les Escoles
Cristianes de Catalunya, va
ser premiada en la darrera
edició gràcies a la seva tasca
a favor dels pares d’alumnes
i la seva integració en el
procès educatiu. Transcribim
unes paraules que va llegir
la Presidenta de la Con-

federació, la Sra. Glòria
Renom.
“Sabem que l’acció educadora ha de ser compartida i
no repartida entre l’escola i
la familia. Des de la Confederació treballem doncs, per
aconseguir una complicitat
educativa i formativa tant a
casa com a l’escola, unificant
criteris per arribar a una
educació integrada en valors
que faci que els nostres fills,
fills i filles del nostre país,
siguin ciutadans lliures i
respon-sables que tinguin
sentit crític per poder escollir

amb criteri propi i ser capaços
d’adquirir compromisos amb
si ma-teixos i amb la societat
que els envolta.”
“Els pares i mares amb opció
lliure, escollim l’educació per
ells que sigui coherent amb
els nostres principis i es
aquesta opció lliure la que ens
fa sentir globalment com a
principals responsables de la
seva educació i ens implica
de ple en aquesta etapa
formativa després de la qual
ells mateixos seran responsables de les seves
opcions.”

Subvenció a
la Fampaec
La Conselleria d’Ensenyament
ens ha otorgat una subvenció
de les despesses de l’important
acte que varem celebrar el
passat 15 de març de 2003
amb motiu dels 25 anys de la
Confederació i presentació de
la Fampaec, amb asistencia del
Sr. Bisbe i del Sr. Alcalde, A.
Ciurana

entre

d’altres

personalitats, i quasi 100
persones entre membres de les
juntes de les AMPA, directors
i profesors dels 11 col.legis que
formen la Federació de Lleida.
Moltes gràcies a tots.

Pol·lèmica a
l’inici del
Curs Escolar
a Lleida
El 7 d’octubre es va fer l’acte
oficial d’inauguració del Curs
Escolar a Lleida, a l’Auditori. La

Consells Escolars Municipals
i Comissions de Matriculació
El passat curs, per primera vegada varem estar
representats mitjançant la FAMPAEC en tots
els consells i comissions, defensant els nostres
drets i aportant idees, contribuint en definitiva
a l’enriquiment de la comunitat educactiva
lleidatana.
En el Consell Escolar Municipal de Lleida es va
aprobar una iniciativa a favor de la modificació
del calendari escolar, reduint les vacances
d’estiu, punt que s’ha de tractar més a fons a
nivell de tot Catalunya. També s’han donat
dades sobre la matriculació d’alumnes a la
ciutat en aquest curs: 3.700 a primària, 7.700
a secundària i 6.200 a l’ESO; 17.700 en total,
distribuits en un 46% als col.legis concertats
i un 54% als públics. Es va destacar també
que el nombre d’alumnes inmigrants en aquest
curs es del 5-6% del total. També es va indicar
que el Sr. Ramon Camats és el nou responsable
directe de l’Àrea d’Educació de la Paeria,

succeïnt el Sr. Francesc Pané que ho ha estat
durant els darrers anys.
També hem participat en les Comissions de
Matriculació de Primària, Secundària i
Batxillerats-Cicles, on s’han tractat diferents
temes relacionats amb aquests nivells
educatius. En la comissió de Secundària va
haver-hi una petita confrontació dialéctica quan
el director d’un Institu de Lleida es va queixar
de la distribució d’alumnes inmigrants entre
centres públics i concertats dient textualment
“es reparteixen els diners però no els
problemes” i el representant de la FAMPAEC
va contestar-li que “els diners no es reparteixen
perque en van molts més a la pública i que
l’assignació d’alumnes la feia el Departament
d’Ensenyament seguint les preferències
marcades pels pares i els criteris que marca la
llei, “i per tant no semblava correcte que dubtés
dels resultats d’aquesta distribució d’alumnes”.

Fampaec va fer una carta de
protesta a la premsa que es va
publicar al diari Segre el dia 24
i a La Mañana el 22 d’octubre,
queixant-nos de la politització
i parcialitat de l’acte en que la
conferenciant convidada va fer
un acte molt més polític,
relacionat amb les eleccions
catalanes, que no pas
acadèmic com corresponia a
l’ocasió. La seva clara
manifestació a favor de l’escola
pública i en contra de la privada
concertada

apart

de

consideracions politiques, són
inaceptables en un acte plural
que representa a tota la
comunitat educativa.

Declaració de
les Escoles Cristianes
Fa unes setmanes el Consell de l’Escola
Cristiana de Catalunya va emetre una declaració
a tots els medis de comunicació i partits polítics
dirigida a les famílies i a la societat en general,
en que es recordava els principis bàsics
constitucionals, que defensen la gratuitat de
l’ensenyament (també en les escoles
concertades), el dret d’escollir escola dels pares
en funció del tipus d’educació que volen per
als seus fills i la funció pública que fan totes les
escoles mantingudes amb fons públics (siguin
publiques o concertades). Cal que tots siguem
conscients d’aquests principis i els defensem
on i quan calgui, sobretot en aquest temps en
que l’ensenyament està molt polititzat i
s’escolten veus molt agresives cap a les escoles
concertades.

Assemblees
Famílies Escoles
En col.laboració entre els col.legis i les
federacions , aquest mes de novembre
s’han fet assemblees a tot Catalunya. El
motiu bàsic era reforçar els llaços entre les
direccions dels col.legis i les juntes de les
AMPA, encetant nous camins de cooperació
per a millorar els col.legis i per a treballar
junts, famílies i escoles, per al futur. La
FAMPAEC ha fet valuoses aportacions
d’idees, reflexions i propostes de treball
que ja s’han començat a posar en marxa
des de’l Secretariat (Escoles) i la
Confederació (famílies) arreu de Catalunya.
En pocs mesos en veurem els resultats.

parcialment les sortides culturals
propossades pel claustre de professors.
Però també la de propossar activitats
extraescolars com informática, teatre,
pintura, mecanografia, anglés…
Aquestes tasques actualment son un
pel dificultosses, degut al descens de
la natalitat i al fet que no s’ens hagi
aprovat la implantació de la Secundària.
Tot i això, a pesar dels petits recursos
econòmics que disposem, gràcies a la
col.laboració dels socis; estem
orgullosos de poder fer la nostra tasca
així com poder oferir cada any la
cel.lebració del dia de la familia
mitjançant un dinar de germanor que
es realitza al poliesportiu de la nostra
localitat, cedit per l’Excm. Ajuntament.

AMPA Col·legi
Sagrada Família
de Lleida
De cara al curs 2003/04 l’AMPA del
Col.legi Sagrada Familia de Lleida va
posar en marxa, a finals del curs pasta,
el servei de compra de llibres de text
amb acord amb una llibreria de la ciutat,
a fi de facilitar i agilitzar-ne la seva
adquisició. Aquest servei, tot i la seva
re c e n t i m p l a n t a c i ó , h a e s t a t
exitosament utilitzat pel 50% dels
alumnes.
El resultat es pot considerar com a
força positiu donada la novetat,
sobretot gràcies als avantatges
econòmics que han reportat. Per a
propers cursos s’espera poder ampliar
aquest servei, alhora que millorar-ne
els descomptes.
D’altra banda, cal destacar el suport
que està donant l’AMPA a les obres
d’ampliació del centre, que es
concreten en la creació de noves aules,
els seus accesos i elevadors, i també
la remodelació de l’àrea de cuines.

encoratjar-vos a participar de les
activitats que programen al llarg de
l’any. L’AMPA no és nomès per
promoure les actuivitats extraescolars
dels nostres fills sinó que ha de ser un
instrument per ajudar als pares en la
difícil i alhora engrescadora tasca
d’educar els nostres fills.
Son moltes les activitats que
organitzem cada curs, conferencies,
trovades, xerrades, etc. Algunes pels
alumnes, d’altres pels pares, però
sempre pensant en la familia.
L’AMPA Santa Anna no és una entitat
aïllada, sino que està participada per
la direcció del col.legi i pels professors.
Això no implica una subordinació, tot
al contrari, suposa una suma
d’esforços. Des de l’AMPA s’investiga,
s’estudia i es busquen fórmules que
beneficiïn en l’economia familiar, la salut
mental i física de la familia, etc. Aquest
curs com a novetat, podem destacar
la contractació d’un gabinet psicològic
per atendre als alumnes i els pares en
la seva relació d’educadors.
Animeu-vos i participeu.

AMPA Col·legi
Montserrat
de Borges Blanques
S’atansen les festes nadalenques i amb
elles, la preparació del Pessebre Vivent.
Aquesta iniciativa que portem a terme
tots els pares de l’APA, juntament amb
el professorat del col.legi i els alumnes
de P-5 i de 2n d’ESO, va sorgir fa onze
anys per tal de fer sentir, tant a pares
com a fills, un Nadal més verdader,
intentant retrobar-nos amb el passat,
i alhora fugir del que ja començava a
ser un Nadal més consumista e
interessat.
Avui, no se si tot això s’ha conseguit
realment, però si se que la vivencia, la
implicació, l’interés, l’esforç i el treball,
entre d’altres coses, no han representat
mai un problema, sino una unió entre
nosaltres, una satisfacció per a la gent
del nostre poble i de les rodalies que
en gaudeix i una renovació d’inquietuds
per tal de continuar esforçant-nos a
ser bones persones.
Esperem que la nostra escenificació
del pesebre del dia 21 de desembre,
de 6 a 8 de la tarda, faci renaixer en
tots nosaltres tot allò que implica
l’Esperit Nadalenc.

AMPA Col·legi
Pare Palau d’Aitona AMPA Col·legi
AMPA Col·legi Santa Ens presentem l’AMPA Col.legi Pare Episcopal de Lleida
Palau d’Aitona com una entitat sense
ànim de lucre que té la finalitat de vetllar
Creiem que els pares estem
Anna de Lleida
per l’educació dels nostres fills, així
compromessos en l’educació dels seus
Des de l’AMPA Santa Anna volem

com la de subvencionar total o

fills, és el millor servei que podem fer-

los-hi avui per al seu futur. L’AMPA és
un medi essencial de participació dels
pares en la vida escolar, per això
sempre demanem la vostra participació
i col.laboració. Ara que s’acosta el
Nadal tenim moltes oportunitats de
participar en els actes que ens uneixen
a tots: excursió a portar el Belem el
diumenge 14, representacions i
activitats prenadalenques dels escolars
obertes a les famílies, Missa del Gall i
turronada posterior, parc de Nadal per
als infants durant les vacances, etc.

AMPA Col·legi
Claver de Lleida

Del que aprenen avui els
nostres fills, què els
quedarà?
Avui tots els productes porten data de
caducitat. La tenen també els
aprenentatges de l’escola i l’educació
de la familia? Ens podem fer la pregunta
d’una altra manera. De tot el que avui

saben els nostres fills, que els quedarà
dintre de 10 anys? Els coneixements,
com els vestits, els queden curts
perquè es fan grans o simplement
s’han gastat i ja no son aprofitables?
Vivim una època de canvi permanent
on tot sembla tenir data de caducitat,
fins i tot les idees i els valors ètics.
Els anvis vertiginosos de les formes
tradicionals de vida que ens imposa
l’evolució social – técnica i económica
– ens deixen sovint una sensació de
perplexitat. Es lògic que ens fem la
pregunta, què ens quedarà del que ara
estem fent?
Per altra banda la fe en Jesús (on hi
ha dos o tres reunits en el meu nom,
jo hi soc) ens garanteix que no ens
deixarà sols i abandonats. Fe en el
diàleg entre nosaltres. Ell ens parla a
través dels altres. Cert, no tenim
respostes per a totes les situacions
compl.exes però sí confiança de poder
trobar junts camins per avançar.
D’aquest sentiment doble: dificultad
en l’encert i confiança en el diàleg, va
néixer, fa 22 anys, l’Escola Activa de
Pares al col.legi Claver. Grups de
matrimonis que ens trobem per, a
propòsit d’un tema educatiu, compartir
inquietuds i comentar les nostres
experiències, dubtes, propostes,
possibilitats… La realitat és complexa
i el que un no veu ho pot trobar l’altre.
Aquí certament que dos i dos són més
que quatre!
I vam formar l’escola de pares perquè
volem encertar en la millor educació
per als nostres fills ajudant-los en el
seu creixement personal. Res humà

Bon Nadal i
Feliç Any
Nou

no es fa de cop i l’educació no és
l’excepció. L’escola de pares és una
resposta per encertar en aquest procès
de creixement com a persones.
Per altra banda no hi ha receptaris amb
fórmules, la vida s’estrena en cada fill.
Ara podem respondre a la pregunta
inicial, què els quedarà als nostres fills?
Doncs, l’experiència de sentir-se
estimats. Creiem que aquesta
experiencia no té data de caducitat!

AMPA Col·legi Mater
Salvatoris de Lleida
L’AMPA del Mater Salvatoris vol saludar
a tota la comunitat educativa de les
escoles cristianes i felicitar-nos tots
perquè la revista de la federació ja és
una realitat.
Donem la benvinguda als nous
membres de la Junta que va sortir de
les eleccions el dia 27 de novembre,
el mateix que vam celebrar l’Assemblea
General.
Hem tancat les activitats de Tardor el
dia 21 de novembre amb la celebració
de la festivitat de la Verge Nena i una
sessió de teatre, per començar tot
seguit les activitats de Nadal, amb el
certamen literari en honor a la
Inmaculada i els actes i actuacions que
es celebraran entron al Nadal.
Tothom que vulgui pot acompanyarnos el dia 24 de desembre a les 12 h
de la nit a la nostra entranyable Missa
del Gall, que es celebrarà a la Capella
del Col.legi; sereu molt ben rebuts.

