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Barcelona,  abril de 2015 
 
Benvolgudes famílies,  
 
Us fem a les mans la darrera versió del Programa Auxiliars de Conversa. 
Aquest és un programa que pretén contractar els serveis de voluntaris 
lingüístics de llengua anglesa per fer una estada a l’escola a raó de 25 hores 
lectives a la setmana. Escola i AMPA vam optar per aquesta opció perquè 
era l’única que garantia aquest servei de forma equitativa i universal a tots 
els nens i nenes de l’escola. 
  
L’objectiu del programa és doble, per un costat busca oferir un contacte 
més directe i fluid en l’anglès als alumnes gràcies a la presència d’un 
estudiant universitari anglosaxó i per l’altre donar un cop de mà als mestres 
per poder treballar més profitosament aquesta llengua amb grups més 
reduïts.  
 
Aquest programa es va aprovar en la darrera Assemblea General, però fruit 
de reaccions discordants respecte aquest hem cregut necessari fer una 
consulta més a fons al Departament d’Ensenyament, aprofundir en l’origen 
de les empreses que ofereixen aquests serveis, i contactar amb escoles 
públiques que actualment gaudeixen d’aquest servei. 
 
L’Assemblea Extraordinària que esteu convocats aquest proper dijous a les 
20:00h servirà per posar-vos al dia de les darreres novetats, des de l’opinió 
del Departament al posicionament de l’Escola a favor del Programa, tornar 
a debatre, dissipar dubtes i intentar resoldre tots els aspectes del Programa 
amb l’objectiu de decidir la seva implantació pel curs 2015-16 i escollir, si 
escau, l’empresa que ens ofereix el millor servei.    
 
Sabem que no és un debat fàcil i som coneixedors que molts de vosaltres 
considereu que a l’Escola Pública, els pares no hauríem de fer inversions de 
cap mena (ni ordinadors, ni especialistes, ni anglès…), i que l’únic 
responsable n’és l’administració. És un fet que l’actual  sistema dual 
d’escola pública i concertada és injust per a la pública (tenim menys hores 
lectives, menys serveis i prestacions) que en repercuteix directament en la 
formació dels seus alumnes.  
 



  AMPA ESCOLA LAVÍNIA  
  C/Fígols, 20-24  
  08028 BARCELONA 

 www.ampalavinia.cat | ampalavinia@gmail.com | 934913988  

Compartim objectiu, tots busquem una escola pública de qualitat, però 
aquesta fita no ens ha de fer oblidar que cada dia hem de saltar obstacles 
buscant les solucions més òptimes per cada cas però sense deixar 
d’avançar. 
  
La qualitat de l’escola no s’aconsegueix només amb noves lleis ni amb 
inversions, sinó amb un equip motivat de mestres, amb pares i mares 
actius, amb eines i serveis que funcionin. Tots volem que l’escola que vam 
escollir pels nostres fills cada dia sigui una mica millor, perquè aquí aprenen 
i es desenvolupen perquè cada dia siguin més bones persones i en un futur 
tinguin les capacitats i aptituds per ser grans professionals en el camp que 
desitgin. Des de l’Escola i l’AMPA volem que surtin ben preparats tots, i no 
només aquells que poden pagar extraescolar,  sinó tots! I aquest és un nou 
servei en horari lectiu és per tots iguals sense excepció. 
 
Aquesta aposta que us proposem és per avui, no pel demà. La lluita per 
l’Escola Pública l’hem de fer tots junts amb el cap ben alt, però pensem que 
els nostres fills estan avui aquí i és ara que els poden oferir aquesta 
possibilitat d’incrementar uns coneixements que l’administració 
probablement no els oferirà fins d’aquí a molts anys. 
 
Volem aprovar aquest programa amb el convenciment que s’ha debatut i 
s’arriba a bon port perquè tots estem d’acord que el primer de tot els 
nostres nens tenen dret a una bona educació i que tots se’n sortiran 
beneficiats, perquè només així podrem tirar endavant aquest nou 
programa. 
 
 
Us esperem aquest dijous, 
 
Mireia Padrós 
Presidenta AMPA Lavínia    
 


