Què farem?
Divulgar les capacitats reals, sovint ignorades,
del model actual d’escola pública i promocionar-ne
l’ús per part dels veïns de Caldes. Continuar explicant que cal preservar l’actual riquesa de models
educatius a Caldes, que compta amb 3 centres
públics d’infantil i primària: 3 escoles amb projectes
diferents i metodologies diverses però amb la mateixa finalitat. Generar més espais de trobada al voltant
del fet educatiu al municipi i al territori més pròxim.
Compartir reflexions i accions amb famílies que
creuen en l’educació com a pilar bàsic de l’estat del
benestar i la cohesió social. Enriquir-nos mútuament,
compartint i col·laborant des d’un esperit constructiu.

escoles públiques
projectes
maneres de fer

TRIEU LA VOSTRA!
On ens trobareu?

ampamontbui@gmail.com
contactarampaelfarell@gmail.com
ampa.elcalderi@gmail.com

AMPA EL CALDERÍ
AMPA EL FARELL
AMPA MONTBUI
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Qui som?
AMPA EL CALDERÍ
AMPA EL FARELL
AMPA MONTBUI

Som famílies, mares i pares dels 3 centres
d’educació públics d’infantil i primària de Caldes.
No som «profes», ni equip directiu, ni professionals
vinculats a les escoles. Alguns participem directament a les juntes de les AMPA i d’altres no.

Què ens uneix?
Ens uneix l’objectiu d’enfortir una comunitat
educativa diversa i rica al voltant de les escoles
públiques del poble. Creiem en l’Escola Pública
com a element bàsic de cohesió. Estem contents
de les nostres escoles i creiem necessari explicar-ho
i compartir experiències.

Per què Escola Pública?
• Perquè és capaç d’atendre les necessitats educatives dels nostres fills i filles en competències
acadèmiques i personals. Per exemple, a primària
la inversió econòmica per alumne i any a l’escola
pública en el conjunt de l’estat espanyol supera
la mitjana de l’OCDE (Panorama de l’educació
Indicacions de l’OCDE, 2014). A l’Escola Pública
a més aquests recursos es gestionen des d’una
perspectiva pedagògica i humana, no està subjecte
a interessos empresarials o econòmics.
• Perquè l’Escola Pública catalana treu bona nota
en resultats acadèmics. Així s’avalua en l’informe
PISA 2012. Però no ens conformem: treballarem
per exigir més, els màxims recursos per als centres i els docents. L’Escola Pública és una inversió,
no una despesa.
• Perquè l’Escola Pública educa pel món real, en els
valors de la inclusió i la diversitat, i ens vertebra
com a poble des d’aquests valors. Cada centre és
una finestra d’aquesta realitat canviant, diversa
en cultures, costums i creences.
• Perquè l’Escola Pública garanteix la igualtat
d’oportunitats de tots els infants independentment de la seva situació socioeconòmica.
• Perquè l’Escola Pública és laica alhora que respectuosa amb totes les confessions religioses.
L’educació religiosa no ha de ser competència
de les escoles públiques, ja que pertany a l’àmbit
estrictament personal o familiar.

