
MANIFEST 

 

La coordinadora d’ AMPA’s  d´ escoles  públiques del districte de Sant Andreu sent la 
representació  de les diferents  famílies, volem fer palesa aquesta situació: 

- La nostra preocupació davant del nou calendari escolar d’ enguany, en especial  la 
situació del  7 al 11 de març. No tenim cap constància de quines son les gestions 
que l’ administració te dirigides per donar cobertura a les famílies i als nens. 

- Considerem que és l’ administració qui té la responsabilitat de oferir activitats i 
tasques adients en aquesta setmana. L’ administració del centres públics es qui ha d´ 
assumir la responsabilitat legal i econòmica de l´ organització de la setmana de març. 
L‘ administració hauria de facilitar i habilitar altres espais fora de la escola per ser 
conseqüent amb el plantejament de la instauració d’aquest  descans i dotar-los del 
contingut  pedagògic, amb el suficient material, i personal qualificat. 

- Les AMPA’s  no son empreses organitzadores de serveis, ni volen descarregar a                  
l’ administració de les seves obligacions.  

- Recuperant l’argumentació donada per la FAPAC  i acceptada pel Consell Escolar de 
Catalunya , on es citava literalment: 

- “El Departament d' Educació garantirà el nombre suficient d'Escoles Obertes de 
proximitat i els recursos suficients per atendre, durant la setmana de febrer, a tot 
l'alumnat que ho requereixi". (Tret de  la seva sessió plenària del 21 de desembre de 
2009). 

- Les subvencions que proporciona l`administració dotant  al voltant de dos euros per 
nen, i el cost estimat de fer activitats s´ apropa molt als 100 euros. Per això, la 
comunitat educativa informa que no disposarà d’aquestes subvencions, i per tant, 
tota la burocràcia, el temps, els esforços i els maldecaps a l’ administració, vist la 
total insuficiència de les mateixes. 

La posició de la coordinadora està en contra de aquest calendari amb aquestes condicions 
perquè obliga a mantenir el mateixos  espais e infraestructures en les activitats. I 
considerem que no té cap sentit deixar de fer hores lectives, en perjudici de l´ educació dels 
nostres fills, per fer hores lúdiques en la mateixa  escola. Afegint que  la majoria de pares no 
tenen  la possibilitat de demanar vacances en aquest  període per gaudir d´ un temps de 
convivència en família, tal i com idealment es plantejava l´ us d´ aquesta setmana en un 
començament. 

Encara estem esperant un argument pedagògic  coherent  i  uns estudis d’ investigació que 
avalin aquests canvis arbitraris del calendari escolar. 

 

Per tot això demanem: 

Una resposta ràpida de l’administració sobre cóm es resoldrà l´organització de les activitats 
no lectives del mes de març,  donat que les AMPA’s del districte no son les entitats 
responsables dels centres educatius públics. 


