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Jocs per la pau el Dia escolar de la no-violència
La Coordinadora d’ONG Solidàries treballa els
valors del joc positiu amb un miler d’escolars

El Saló de l’Ensenyament més orientador
El certamen que aglutina tota l’oferta formativa
celebrarà el trentè aniversari al març
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La Fapac alerta d’una llei que
blindaria la privatització del
menjador o les extraescolars
La federació d’AMPAs demana per carta als grups parlamentaris que

votin en contra del projecte de Llei de contractes de serveis a les persones
P.T.V. GIRONA

■ La Federació d’associacions de
mares i pares d’alumnes de Catalunya (Fapac) ha expressat per
carta als grups parlamentaris el
seu temor que el Parlament aprovi el projecte de Llei de contractes
de serveis a les persones, perquè
afirma que deixarà en mans privades la gestió del temps del migdia, les activitats extraescolars i
l’acollida de matí i tarda als centres educatius. Per això, l’organització de famílies ha demanat als
partits que hi votin en contra i que
accedeixin a reunir-s’hi per discutir possibles alternatives.
En les cartes, la Fapac remarca
que aquest és «un projecte de llei
que la ciutadania encara desconeix, però que els afecta directa-

COORDINADORA
Reunions amb
el Departament
 El debat sobre el futur de
la gestió dels menjadors escolars, afectada per l’entrada
en vigor de la Llei de contractació pública, té diversos
fronts oberts. A Girona, el que
va començar com la Coordinadora d’AMPAs del Gironès
no ha aturat l’activitat i s’ha
reunit dues vegades amb el
director general d’Atenció a la
Família i la Comunitat educativa del Departament. P.T.V.
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ment, ja que suposa blindar l’externalització d’aquests serveis
educatius». La federació ha escrit
que, en la seva opinió, «el silenci
del Departament d’Educació entorn del Decret de Menjador −la
tramitació del qual s’ha postposat
un any−es deu al fet que aviat, entre tots els grups, podeu aprovar
una llei que sotmetrà tot el temps
no lectiu a les normes del mercat
mitjançant l’eufemisme de la contractació pública».
La Fapac assegura que si s’aprova la nova normativa que regularà
els contractes de serveis a les persones «oblidem-nos d’avançar en
el model de menjador» que defensa l’entitat, basat en «la universalitat i gratuïtat d’un temps de
migdia vinculat al dret a l’educa-

Safates al menjador de l’escola de Taialà, aquest curs. ANIOL RESCLOSA

L’organització
afirma que la
normativa
«sotmetrà tot
el temps no lectiu
a les normes
del mercat»

ció pública». El llistat de greuges
de la federació s’amplia amb l’advertiment que, si el Parlament
aprova la llei, «oblidem-nos també de la participació de les famílies en la decisió, gestió i supervisió del temps de migdia, l’acollida
matinal i de tarda, i les activitats
extraescolars».
A mitjan desembre, el Departament d’Educació va informar
que frenava la tramitació del nou
decret de menjadors escolars per
dur a terme un procés participatiu. La presentació de l’esborrany
va provocar nombroses reaccions
en contra.
ANIOL RESCLOSA

Mifas Estudiants d’Integració Social al SIRIUS

Batxillerat Cent vint assistents a la primera classe magistral de filosofia

 Alumnes del cicle formatiu de grau superior d’Integració Social de l’institut
d’educació secundària Vallvera, de Salt, van visitar el centre per a l’autonomia
personal SIRIUS de l’associació Mifas. En aquestes instal·lacions, amb la guia de
professionals com la terapeuta ocupacional que gestiona el SIRIUS, els joves
van participar en una sessió teòrica i pràctica que els va permetre conèixer el
servei i els suports que ofereix a les persones amb discapacitat, per tal que siguin més autònomes i aconsegueixin una millor integració social.

 La primera classe magistral de filosofia per a estudiants de Batxillerat d’un cicle que organitza l’associació Filosofia,
Ara, a la Biblioteca Carles Rahola de Girona, dijous de la setmana passada va superar els 120 assistents. L’arrencada de
les master class es va centrar en Plató, un dels filòsofs inclosos en el temari de la selectivitat, i va anar a càrrec de Ramon Alcoberro. La gran afluència de públic farà que, a partir d’ara, calgui formalitzar una inscripció gratuïta prèvia per
poder assistir a la resta de sessions de «Filosofia a l’abast». La propera activitat està programada per al 28 de febrer,
amb el títol de «Descartes i l’experiment mental del ‘geni maligne’», i la ponent serà la professora de la UdG Mireia López
Amo. L’objectiu d’aquesta iniciativa és divulgar i reivindicar la importància de la matèria.

