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Pare 

A l’escola Ausiàs March de Les Corts hi ha hagut un intent de tancament i han sorgit 
mobilitzacions. L’esperit de lluita de les famílies i la victòria de l’escola Mar Nova anima a 
altres famílies a lluitar. Anima a les famílies a pensar si han aconseguit no tancar la mar 
Nova, aquí també ho podem aconseguir. L’esperit de lluita és important i s’ha de cuidar i 
mantenir. 

Pare 
President d’Ampa 

Felicitar a la Mar Nova. És fonamental moure’s i saber el què han fet els altres per aprendre. 
Hem sofert 4 intents de tancament. Del primer hem après molt. Units podrem fer més força. 
Ens van avisar un mes abans de la preinscripció que no n’hi hauria, quan s’havia tancat una 
línia l’any abans. No hi havia informació. Gens. Tres mocions municipals aprovades de que 
els hi construien l’escola, però del que diuen no ho fan, els hi van ampliar els mòduls de 
barracons.  

Tot el que es faci en positiu ajuda, manifestacions, festes, també educa als fills i filles, 
avançar no enfadar-se. Treballen molt a nivell local, cal també una lluita global. La FAPAC 
ha de tenir una visió global. Les pressions i les manifestacions sí que serveixen, per la 
pressió de tothom (famílies, docents i tot Viladecans). L’escola pública de la Mediterrània de 
Viladecans es salva per la pressió, i no només dels pares i mares, sinó de tot l’entorn. Tots 
junts. 

Professora i mare d’Ampa 
Tinc experiència a l’AMPA i n’hi ha que han perdut el sentit de lluita. M’agrada molt sentir-
vos. Com la FAPAC pot ajudar als pares i mares a moure’s? Crear alguna xarxa on tots els 
pares i mares participin, no només ela que estan a punt de tancar-los l’escola.  

Mestra 

S’ha tancat l’escola del Rocío de Sant Vicenç dels Horts, escola de comunitat 
d’aprenentatge. No s’ha aconseguit no tancar-la. Segurament dins hi havia gent lluitant, però 
no se’ls va recolzar gens. Com és que s’ha quedat sola? On és la xarxa entre escoles? Les 
escoles competíem entre nosaltres per veure quina era la més bonica a les Portes Obertes. 

Mestra i mare 
La xarxa és molt important per poder-nos ajudar. A l’escola on treballo l’AMPA organitza la 
Festa de les cultures, molt potent. Aquest matí he estat a “l’Ara és demà” i parlaven molt de 
la Comunitat del territori. A “l’Ara és demà” fins el dia 15 i es poden portar aportacions. Per 
això cal que el que es digui en aquest debat es porti a “l’Ara es demà” perquè han dit que ho 
publicaran tot.  

Professor de secundària 
Com pot el Departament d’Ensenyament parlar a “l’Ara és demà” de fer xarxa si el que fa és 
potenciar el finançament vinculat a resultats, si elimina la democràcia.  
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Professor de secundària 
Embat 

La idea de la comunitat va més enllà de la família. Sobretot està molt arrelat a l’entorn. S’han 
d’obrir els centres, però més. Els centres són instal·lacions públiques que han d’estar oberts. 
Anar més enllà d'obrir el centre, és un lloc públic com ateneus llibertaris: esport, formació, 
política. 

Sóc professor de secundària i a secundària les famílies desapareixen de les AMPAs i 
instituts, i als docents ja els hi va bé. 

Per innovar a l'aula tenim el problema del curriculum, estructures rígides, i els drets laborals. 
Quan innovo em menjo les meves hores, afecta als drets laborals. 

Mestre 

CGT 
Innovar amb estructura jeràrquica i competitiva? Abans el material era comunitari, i això 
suposava responsabilitat i educava en valors. La burocratització del sistema impedeix les 
relacions humanes i la innovació. Problemes amb les companyies d'assegurança. El 
problema és de mentalitat global. 

Mestra jubilada 
Rella 

Coeducació, participació, mestres activistes. Dualitat escola transformadora o transmissora. 
El paper ho aguanta tot, però el que no ho aguanta és la feina. Els mestres hem perdut pes, 
credibilitat. 

Com a molt obrim una porta petita als pares, al Consell Escolar, cal obrir molt més. Es 
necessiten espais per a les famílies. El treball comunitari m’agrada, però ara està als papers 
però no hi ha recursos per fer-ho. Tothom ho diu, molt bonic. Però no es pot fer sense 
temps. No es pot demanar als mestres que treballin fora d’hores. Ha d’anar amb el 
pressupost adequat. Es una feina que ens toca fer. Si estic en una escola molt conflictiva 
amb pobresa no té cap sentit si no visc el que viu el barri. Infants sense menjar, famílies 
ocupant, desallotjaments, desnonaments. Les mestres hem de participar dels problemes de 
la comunitat. Es necessari que el mestre participi a la comunitat, que conegui els problemes. 
Aquesta és la labor. Els mestres ens hem de creure que som agents importants, i per tant, 
hem de reivindicar temps per fer-ho.  

Es parla molt de canvi i innovació pedagògica però ara no hi ha recursos, només a costa del 
temps i ganes de les mestres. 

Pare 
Cal crear vincles socials entre tothom que està a l’escola. Cal millorar la relació de mestres i 
famílies, el vincle personal, els espais. Cal que els mestres informin a les famílies dels 
problemes laborals i socials, vagues, insubmissió a proves, etc. 
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Pare  
FAPAC i FAMPAS Badalona 

Hem de fer que els nostres fills adolescents s'impliquin a l'institut. A la manifestació del dia 9 
la majoria eren estudiants. Us demano que perdeu la por a les famílies. Les famílies són els 
grans aliats dels mestres, això ho heu de traslladar als companys i companyes. 

Mestra jubilada 
38 anys de mestra. Abans les vagues es feien sempre amb una assemblea prèvia de 
mestres i famílies, sempre. No se'ls hi enviava un paperet informant com ara. Sap greu 
aquesta dissociació famílies/mestres (claustres), i que no sigui participatiu ni col·laboratiu. 
No pot ser aquesta jerarquització piramidal dels equips directius als centres. Ni els claustres 
ni els consells escolars són participatius ni democràtics. És veritat que ara costa més sortir 
de la classe, però es pot fer. Per exemple interpel·lar a l’alumne, fer-lo participatiu. Es pot 
trencar el model, fins i tot amb llibres. Fa molts anys que hem estat fent racons i ambients, i 
ara en diuen innovació. El problema és la transmissió de valors que transmetem. Reproduir 
un determinat model social, que tots siguem xais. Des de l’activisme cal discurs. És una 
militància ideològica i política.  D'aquí, d'aquest debat educació pública, ha de sortir un tipus 
de plataforma, on crear discurs i reflexió, debat. 

Mare  
FAPAC 

Les famílies tenim la sensació de que estem empenyent molt a l'escola i nosaltres, les 
famílies, estem al final. Em preocupa que es lligui innovació amb temps. Bé, prefereixo 
parlar de bones pràctiques educatives, no d’innovació. Les Ampas som diferents de les de fa 
30 o 40 anys i la sensació que es té és que gestionem, molta gestió: organitzem les 
extraescolars, sortides, tasques de gestió, paguem per materials, etc. També volem parlar 
d'educació, de valors, pedagogia, acompanyament, diversitat, gènere, etc. 

Professor de secundària i pare 
AMPA Eixample 

A les AMPAs tenim un drama de participació. A més cada vegada a les AMPAs es parla més 
de gestió (assegurança, extraescolars...) i no es parla de coses importants com és la política 
educativa. Cal menys gestió i més politització. Falta una repolitització de les AMPAs. Potser 
estaria bé que els docents dediquessin temps a explicar a les famílies el que passa, i la 
FAPAC també ho fes, que es fessin xerrades sobre política educativa. Això farà més bones 
les relacions amb els i les mestres. 

Metodologies d’innovació i drets laborals: autoexplotació de treballadores públiques. Escoles 
amb composició social desfavorida, guetitzades, grinyola. No només a centres guetitzats. 

Mestra 
Hi ha mestres que es situen per sobre de famílies i alumnes. Tots ens necessitem i estem 
relacionats, i per tant, crec que s’ha de fer més comunitat i treballar més junts. A part 
d’alguna dificultat, hi ha moltes avantatges. 
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Mestra 
Coordinadora en defensa escola pública Vallès 

Occidental (CEPVOC) 
Al CEPVOC funcionem amb comissions de treball de la comunitat educativa. “Ara és demà” i 
el Departament d'Ensenyament ens han fent jugar uns rols determinats, als mestres molta 
feina, pocs recursos, autoritarisme. Ens han col·locat en calaixos separats perquè ens estan 
fent jugar uns rols determinats: claustre, ampas, etc.. S’han de superar aquests rols. Si 
aquest debat té futur és per visualitzar-nos com a comunitat educativa i saber què volem, cal 
saltar la valla i plantejar batalla com a comunitat educativa i tornarem a estar junts. S’han de 
superar aquests calaixos “estancos”.  

Mestre 

Hi ha d'haver mecanismes que regulin les relacions entre famílies i mestres, i ho ha de fer 
l'administració. L'educació no és un servei. Dret a escollir escola o a construir l'escola que 
volem? 

Professor universitari 
Se’ns barregen coses. Estem donant respostes velles a noves preguntes. Estem vivint un 
canvi d’època. Estan canviant les preguntes: què vol dir educar? Transmetre? Cada cop 
estem vivint més pressió en el procés de socialització d'infants i joves. Són preguntes noves, 
hi ha canvis estructurals.  

Els espais i el temps, són coses que s’han de tenir en compte a l’hora de fer escoles. No ens 
estem plantejant espai i temps en els centres. Com pot ser que en 15 anys les escoles no 
puguin funcionar com centres cívics per culpa de l’assegurança? Ja al 2003 la resposta era 
l’assegurança.  

Com participa l’Ampa a la comunitat? Com plantegem les participacions per les famílies 
diverses? Participar és el mateix que parlar i fer reunions? S’han de plantejar altres models 
de participació. No totes poden anar a reunions a les 22h de la nit. Però segur que es poden 
trobar altres maneres. Hi ha moltes preguntes.  

Mestre, professor de secundària i pare 
Ara parlo com a pare. Si es vol participar es pot. Quan es vol participar hi ha eines. L’eina 
d'educar l'has d'estimar, no té horari. Cal dedicar-hi hores a l'educació amb il·lusió i també 
cal reivindicar. Més participació implica millors resultats. 


