
 

 

EDITORIAL 
Hola de nou, pares i mares de l’IES l’Alzina! 
 
Els nostres fills ja porten quatre mesos de curs i tornem a adreçar-nos a vosaltres. 
 
Com ja vareu ser informats, el passat dia 3 de Desembre es va celebrar l’Assemblea General de l’AMPA. 
 
L’assitència a aquesta Assemblea va ser molt pobre: 18 persones, entre les quals hi havía 9 membres de la 

Junta i l’Administrativa, és a dir, només van assistir 9 pares sense cap vinculació a la Junta. 
 
Us preguem una major assistència en les properes Assemblees, doncs suposem que a tothom interessa: 

quines són les activitats que duu a terme o que gestiona l’AMPA, cap a on van a parar els diners de les quotes i 
quines persones formem part de la Junta i quines són les persones que prenen aquests tipus de decisions. Totes 
aquestes qüestions són tractades en l’anomenada Assemblea i disposeu d’un torn de precs i preguntes on podeu 
exposar els vostres dubtes. 

 
La Junta 

HORARI DE L’AMPA 
 

 Recordeu que l’horari de la secretaria de 
l’AMPA és cada matí, de 9’30 a 12’00. 

 Per les tardes ens podeu trobar tots els 
dijous de 17 a 18’30. 

 e/mail AMPA:  
ampalzina@gmail.com 

 

 

LA JUNTA DE L’AMPA 
 

La junta som, 
Pilar Santaeugènia, presidenta 
Maite López , tresorera 
Gemma Molla, secretària 
Maite Dual, vocal 
Ana Garcia, vocal 
Montse Garcia, vocal 
Isabel Martin, vocal 
Montse Ramírez, vocal 
Aurora Vázquez, vocal 
 

Amb la nova incorporació de: 
 Estela Maris, vocal 
 Eva Reyes, vocal 
 
I la baixa de: 
 Ignasi Hosta 
 
A més, comptem amb la inestimable col.laboració de 
la Sílvia, administrativa de l’AMPA. 
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NOU BLOG I NOVA ADREÇA DE E-MAIL 
 

Ens plau informar-vos que a partir d’ara 
l’AMPA té un blog:   
http://ampaiesalzina.blogspot.com  en el que 
estem treballant per a que hi pugueu trobar el 
màxim d’informació sobre les activitats de 
l’AMPA. 
 
També us fem saber la nova adreça de correu 
electrònic per a posar-vos en contacte amb 
nosaltres quan ho necessiteu:     
ampalzina@gmail.com  
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AVIS IMPORTANT 
 

No es pot entrar en l’Institut fora de les hores lectives. Els nois i noies que fan activitats extraescolars 
només poden romandre en les aules i instal·lacions destinades a aquests fí. 

 

La Sílvia Milán, administrativa de l’AMPA, no té autorització per permetre l’entrada a l’Institut als nois/es,  
familiars o amics que volen accedir a les taquilles o a les aules fora d’horari lectiu. 

 

La Junta de l’AMPA  
 

 

OPINIONS 
 

Sento una certa nostàlgia quan passo per davant de l’escola Ferran i Clua. La porta sempre plena de pares, 
mares, avis, etc. que porten els nens a escola o que els van a recollir. Recordo quan jo hi era al mig d’una 
d’aquestes rotllanes parlant del nens, de l’escola, de comportaments i notes i de tot allò que feia referència a la 
vida escolar i familiar dels nostres fills. 

 

S’han fet grans, ja no volen que els acompanyem, ja no volen que els recollim, però..... això vol dir que ja no 
ens ha de preocupar com van en els estudis, quins són els seus amics, com vesteixen per anar a classe, quin 
vocabulari utilitzen, quin és el seu comportament vers els companys i els mestres, etc, etc? 

 

Cada casa és un món i cada casa “una república independent” (com diu un famós anunci) i tria, evidentment, 
com educar els seus fills. De vegades penso, però, que alguna cosa se’ns escapa de les mans, que no ho fem prou 
bé i que no val dir que la culpa la té la societat que influeix als adolescents, o la manca d’autoritat dels mestres o 
tantes altres coses.... la culpa sempre és d’un altre? 

 

La ridícula assitència a l’Assemblea General de l’AMPA del passat 3 de Desembre ha estat decebedora... 
tant ens preocupa el que passa a l’institut on els nostres fills hi passen tantes hores? 

 

Gemma Mollà i Pallejà, una mare en ple procés d’aprenentatge 

“PROJECTE ACÀCIES” 
Molts de vosaltres igual ja coneixeu la història. Pels que no, us en faré cinc cèntims: 
Sobre l’any 2005, en aquells moments l’IMB (Institut Municipal de Barcelona) va presentar un projecte de 

construcció  d’una escola bressol, un casal de barri i una sala poliesportiva. Es va presentar  tant al CEIP 
Dr.Ferran i Clua  com a l’IES l’Alzina, ja que es construiria en el pati que tots dos centres comparteixen. 

També cal dir que la  Associació de Veïns i l’Associació el Caliu van formar part activa perquè el projecte 
tirés endavant, per la necessitat d’una escola bressol al barri i un nou edifici pel Caliu. El projecte  s’acabava amb 
l’enderrocament de l’antic edifici dels laboratoris del Dr.Ferran  i de l’edifici del Caliu, al carrer Acàcies, per 
restablir part del pati de l’escola  i un nou edifici docent amb l’ampliació de més aules i els equipaments, cuina i 
menjador (a compartir entre el dos centres). 

Tot pintava molt bé i tothom estava content . 
L’octubre del 2007 s’inaugurà l’Escola bressol Manigua, i l’octubre del  2008  el Casal del barri Congrés-

Indians . 
Més d’un any desprès , què s’ha fet del que falta del projecte? 
No s’ha complert  el que es va pactar i tampoc se’ns ha donat cap garantia de que això es dugui a terme en 

un futur immeditat: ni tan sols s’ha enderrocat l’antic edifici del Caliu per retornar l’espai  del pati de l’escola. 
El CEIP  Dr. Ferran i Clua  i l’IES L’Alzina han fet escrits a diferents estaments exigint aquests espais tan 

necessaris.  
Des de l’any  passat  un grup de pares del CEIP han creat una comissió de seguiment a la que ens hem 

adherit, per anar  tots en la mateixa direcció i amb el mateix propòsit, que és pressionar per aconseguir que 
l’Administració, ara Consorci d’ Educació de Barcelona,  compleixi amb la  totalitat del projecte que em batejat 
com  “Projecte Acàcies”. 

Ana García 


