
xos per tirar endavant el 
curs. 

Des de l’AMPA no volem 
quedar enrera i us ani-
mem a tots, pares i ma-
res, a participar de mane-
ra activa a la vida del cen-
tre.  L’educació dels nos-
tres fills i filles s’ho val.  

Que tinguem un bon 
curs! 

Iniciem un nou curs al 
Vives amb noves energies 
i amb la millor voluntat 
de contribuir des de 
l’AMPA a fer de l’institut 
dels nostres fills i filles el 
millor marc possible per 
a la seva educació. 

Amb tot no serà un curs 
fàcil.  La situació de l’es-
cola pública al nostre país 
presenta un panorama 
poc engrescador: escas-
sos mitjans, plantilles 
desmotivades, incerteses 
a nivell legal... 

El Vives, malauradament, 
no hi és aliè. Les anti-
quíssimes reivindicacions 
del centre segueixen sen-
se ser ateses: vestidors, 
gimnàs, arranjament del 
recinte...  

La direcció del centre ha 
estat prorrogada per un 
curs, sense un compro-
mís concret per part de 
l’Administració de resol-
dre els problemes que 
l’havien portat a presen-
tar la dimissió. 

Això no obstant, estem 
convençuts que, una ve-
gada més, professorat i 
personal no docent dona-
ran el millor de si matei-

Comencem un nou curs 

Neix el Full de l’AMPA 

Amb aquest número, que 
esperem sigui el primer 
de molts, posem a la vos-
tra disposició, mares i 
pares del Vives, un canal 
de comunicació que ens 
permeti compartir infor-
mació i opinions, notícies 
i serveis. Un canal que 

volem obrir també des 
del primer dia al profes-
sorat, als estudiants i al 
personal no docent de 
l’Institut.  

Des de l’AMPA tractarem 
d’incorporar aquells con-
tinguts que considerem 

puguin ser d’interès ma-
joritari, però a la vegada 
us animem a totes i a tots  
a fer-nos arribar les vos-
tres  col·laboracions, opi-
nions i inquietuds. Si el 
fem entre tots, el farem 
més plural i per això  més 
útil.       
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vençuts que, una vegada més, 
professorat i personal no do-
cent donaran el millor de si 
mateixos per tirar endavant el 
curs.  

Des de l’AMPA no volem que-
dar enrera i us animem a tots, 
pares i mares, a participar de 
manera activa a la vida del 
centre.  L’educació dels nos-
tres fills i filles s’ho val. 

Que tinguem un bon curs! 

  

És un tòpic dir que comencem 
un nou curs, tothom ho sap, 
ara el que ningú sap és sota 
quina llei (LOGSE, LOCE, 
reforma contra reforma, ESO 
amb itineraris, revalides, 
etc..), el que és cert és que el 
nostre actual model d’ense-
nyament té mancances i cal 
que tots els sectors de la co-
munitat educativa i de la soci-
etat  s’asseguin i responguin a 
la pregunta de - quina educa-
ció volem i per a quina socie-
tat?, nosaltres com a pares i 
mares d’un jovent en edat de 
passar per aquesta secundaria 
incerta, no hem de baixar la 
guàrdia,  ans el contrari, cal 
que estem al peu del canó i 
també fem sentir la nostra 
veu, en la mesura de la nostra 
capacitat de lluitar per un 
model de qualitat i per una 
escola pública que en aquest 
moments està passant per 
hores baixes.  

El Vives, malauradament, no 
hi és aliè. Les antiquíssimes 
reivindicacions del centre 
segueixen sense ser ateses: 
vestidors, gimnàs, arranja-
ment del recinte...  

La direcció del centre ha estat 
prorrogada per un curs, sense 
un compromís concret per 
part de l’Administració de 
resoldre els problemes que 
l’havien portat a presentar la 
dimissió.  

Això no obstant, estem con-



El curs passat es va  acomi-
adar amb una convocatòria 
extraordinària del Consell 
Escolar de l’Institut, en a-
quest cas presidit per la 
inspectora Sra. Alba Espot. 

L’Albert Salvadó, Director 
del centre havia presentat la 
dimissió com a manifestació 
de desacord amb la repetida 
manca d’atenció als dèficits 
de l’Institut, així com amb 
l’absència d’instruments per 
a exercir la direcció. 

El Consell es va convocar 
per aplicar una resolució, 
aprovada pocs dies abans, 
en relació al mandat dels 
directors. 

La resolució en qüestió trac-
tava de sortir al pas del buit 
legal creat des de l’aprova-
ció de la “Ley de Calidad“ 
pel govern del PP i la volun-
tat de no desenvolupar-la, 
per part del nou govern 
socialista. 

La situació, en qualsevol cas 
resultava sorprenent, ve-
geu: 

A) El director del centre 
havia dimitit el mes d’abril 
en previsió de ser prorrogat 
sense consultar.  

B) La Delegació territorial 
no va acceptar la dimissió 

C) Davant d’aquest cul de 
sac, es demana opinió al 
Consell Escolar, opinió que 
no és vinculant per a la 
Delegació que és qui final-
ment decideix. 

D) Si finalment es decideix 
prorrogar el Director i a-
quest accepta, la pròrroga 
serà per un any. 

E) Si al contrari, s’opta per 

no donar continuïtat al 
director, se’n nomenarà un 
altre per tres anys.  

En aquest escenari carregat 
d’incertesa, la professora 
Mercè Miralles s’havia adre-
çat al Claustre per comuni-
car la seva disposició a pre-
sentar-se  com a candidata a 
la Direcció, en el cas que 
això fos necessari. 

L’opinió que la inspectora 
demanà, un per un, a tots 
els membres del Consell 
Escolar era sobre si l’actual 
Director havia de seguir, 
amb independència de si hi 
havia altres candidats o no.  

Finalment la inspectora 
demanà al Director si estava 
disposat a continuar,  cosa 
que, després de consultar 
amb els seus companys d’e-
quip, va acceptar.  

Per part de la inspectora, en 
el curs del Consell Escolar 
no s’adoptà cal altre com-
promís que el d’estudiar els 
temes pendents quan es 
disposi d’un nou marc legal.  

Crònica del  Consell Escolar  
Jordi Camprubí 

El Full de l’AMPA busca col·laboradors 

Estudiants, professorat, 
mares o pares, si voleu 
col·laborar amb el Full, 
podeu posar-vos en con-
tacte amb nosaltres o 
enviar-nos les vostres 
col·laboracions per cor-
reu electrònic: articles 
d’opinió, recomanacions 
culturals, convocatòries, 
notícies que considereu 

d’interès, o un còmic 
sobre l’institut...  

Tot allò que penseu que 
pot interessar a la resta 
de la comunitat del Vi-
ves, feu-nos-ho arribar i 
li buscarem un espai al 
Full.  

ampa_lluis_vives@yahoo.es 

L’actual 

direcció del 

Vives, després 

d’haver 

dimitit, 

accepta 

continuar un 

curs més, 

després del 

qual es 

convocaran 

eleccions. 
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“Els vostres fills no són vostres.  

Són els fills i les filles de la Vida,  
desitjosa de perpetuar-se. 
Vénen a través vostre,  
però no vénen de vosaltres. 
I encara que estan al vostre costat,  
no us pertanyen. 
Podeu donar-los el vostre amor,  
però no els vostres pensaments. 
Perquè ells tenen els seus propis pen-
saments. 
Podeu aixoplugar els seus cossos,  
però no les seves ànimes. 
Perquè les seves ànimes viuen a la casa 
del demà,  
que vosaltres no podeu 
visitar, ni tan sols en som-
nis. 
Us podeu esforçar a ser 
com ells,  però no busqueu 
fer-los com vosaltres.  
Perquè la vida no retroce-
deix ni s’atura en l'ahir. 
Vosaltres sou l'arc des del 
que els vostres fills,  
com fletxes vivents, són 
impulsats cap endavant. 

L'Arquer és qui veu el blanc en la sen-
dera de l'infinit  
i us doblega amb El seu poder perquè 
la seva fletxa vagi veloç i llunyana. 
Deixeu, alegrement, que la mà de l'ar-
quer us doblegui.  
Perquè, així com Ell estima la fletxa 
que vola,  estima també l'estabilitat 
de l'arc i la seva constància”. 
 
 
 
Khalil Gibran (1923) 
 

dels seus criteris educa-
tius, dels seus valors.  

Una manera de mante-
nir-nos al corrent és 
compartint informació 
amb altres famílies, i el 
millor marc per a portar 
a terme aquest intercan-
vi és l’AMPA. 

Per això, us emplacem a 
tots i a totes a participar 
de manera activa a 
l’AMPA. És clau que a 
les reunions mensuals hi 
participi algú de cada 
classe per poder garantir 

A l’ensenyament secun-
dari, la presència de les 
famílies es fa cada vega-
da menys freqüent. 
L’autonomia dels estu-
diants, els nostres fills i 
filles, fa que la nostra 
presència a l’Institut es 
produeixi gairebé exclu-
sivament en cas de pro-
blemes. 

Sense menystenir a-
questa autonomia, és 
important que les famí-
lies estiguem al corrent 
de l’activitat que es des-
envolupa a l’Institut, 

que ens arriba informa-
ció de tot el col·lectiu.  

Identifiqueu la família 
de la vostra classe que 
participa a les reunions 
de junta i “utilitzeu-la” 
per fer arribar les vostres 
inquietuds, els vostres 
dubtes o les vostres quei-
xes. O feu-nos-els arri-
bar directament, les reu-
nions de l’AMPA són 
obertes a tothom que hi 
vulgui participar. No 
deixeu passar l’oportuni-
tat de ser actius en l’edu-
cació dels vostres fills! 

Els nostres fills: són nostres? 
(Propera activitat d’Escola de Pares al Vives) 

Tenir una AMPA representativa per donar servei a tothom 

El proper dia 

24 de 

novembre, al 

vespre,  

debatrem 

aquest tema 

a l’Institut, 

amb la 

presència de 

la psicòloga 

Esther Colet 

del Col·lectiu 

Escletxa del 

Centre Social 

de Sants. 

Inscripcions 

a l’e-mail   

de l’AMPA 

Pàgina  3 Número 1  



President: 
Jordi Camprubí  

Vicepresidenta: 
Marta Reixach  

Secretària: 
Laura Bernadas 

Tresorer: 
Enric Zamora 

Vocals: 
Antonio Angel  

Mari Paz Gómez 
Rosa Navalpotro 
Maria Puigardeu 
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Ens trobem els dar-
rers dijous de cada 
mes a l’Institut  a les 
18:30. 

Activitats 
Novembre 
- Escola de pares: 

col·loqui sobre el tema 

“Els nostres fills: són 

nostres?” dinamitzat 

per  Esther Colet, psi-

còloga del Col·lectiu 

Escletxa del Centre 

Social de Sants. 

(dimecres 24 de 19 a 

21 hores, places limi-

tades, inscripcions a 

l’e-mail de l’AMPA).  

 

Setembre 
- TROC de llibres:  7, 

8 i 9 de setembre. 

- Participació de l’AM-

PA a les sessions de 

presentació del curs. 

(21, 28 i 30 de se-

tembre)  

Octubre 
- Assemblea General 

de l’AMPA: 28 d’octu-

bre a les 19 hores a 

l’Institut. 

Desembre 
- Tradicional Concert 

de Nadal a les Cotxe-

res de Sants, a càr-

rec de l’alumnat dels 

crèdits de música de 

l’Institut. 

A determinar 
- Activitat cultural: 

assistència a un es-

pectacle que els a-

lumnes hagin de veu-

re com activitat de 

suport a la docència. 

panys han deixat. 

Però si diem que això 
és la punta de l’ice-
berg és perquè el 
TROC només és la 
part de l’intercanvi 
de llibres que es fa a 
través de l’AMPA. 

 Són moltes les famí-
lies i els alumnes que 
directament acorden 
amb els companys 
del curs següent o de 
l’anterior el traspàs 
dels seus llibres.  

Amb aquesta experi-
ència des de l’AMPA 
pretenem fer una a-
portació a la cultura 
de l’aprofitament dels 
recursos davant la 
cada vegada més es-
tesa d’usar i llençar i 
també una aportació 
i al foment de la  so-
lidaritat, del fet de  

Els passats dies 7, 8 i 
9 de setembre vàrem 
tenir una vegada 
més el TROC a l’Ins-
titut. 

El TROC no és altra 
cosa que la punta de 
l’iceberg d’una expe-
riència que mantenim 
des de fa anys, que 
dona als llibres una 
segona oportunitat i 
que permet a les fa-
mílies estalviar recur-
sos mentre esperem 
la gratuïtat dels lli-
bres de text, ara que 
està al programa e-
lectoral del partit que 
governa l’estat. 

Enguany han esta 
uns 25 els alumnes  
que han utilitzat el 
TROC per a portar els 
seus llibres del curs 
passat i recollir-ne 
dels que altres com-

compartir, més ne-
cessari que mai. 

Si encara no ho heu 
provat, penseu-hi 
l’any que ve. Ep! I si 
ho heu provat i no 
heu trobat tots els 
llibres que buscàveu, 
recordeu-ho a final 
de curs quan penseu 
on desareu els llibres 
que potser ja no tor-
nareu a fer servir. 

El TROC, una experiència de sostenibilitat al Vives  


