
Comunicat de la Junta de l’AMPA de l’escola França davant la difusió 
a les xarxes socials d’uns suposats fets ocorreguts a la nostra escola.

Donats els fets divulgats al Facebook, representants dels pares del Consell 
escolar i de l’AMPA, sense tenir constància prèvia d’aquesta situació, hem 
mantingut una reunió urgent amb l’equip directiu de l’escola.

Vetllant en tot moment pels drets i protecció de la menor, des de l’escola 
se’ns ha informat de les actuacions que com a centre s’han realitzat en 
aquest cas. Se'ns ha explicat quin ha estat el protocol seguit i els processos 
realitzats. L’escola s’ha mobilitzat amb els professionals referents per 
atendre aquesta situació de la millor manera possible. Ens consta que s’ha 
estudiat minuciosament el cas i que ha estat valorat per una autoritat 
externa.

Davant aquests fets i un cop hem estat coneixedors del protocol seguit per 
l’escola, la Junta de l'AMPA de l’escola França com a part integrant de la 
comunitat educativa de l'escola, volem expressar el nostre malestar.

Creiem que les xarxes socials han magnificat uns fets, que al nostre 
entendre, ja tenen uns canals més idonis i resolutius que garanteixen la 
protecció dels menors implicats.

Som part d’aquesta escola i els nostres fills també ho són, per tant volem 
que això es resolgui de la millor manera possible ja que l’educació dels 
nostres fill en depèn. 

Així doncs, creiem que el canal que s’ha utilitzat per tractar aquest tema és 
inadequat. D’altra banda, ens consta que l’escola té un protocol d’actuació 
davant casos que poden ser perjudicials pels alumnes. 

Recordar-vos que l'AMPA es posa a disposició dels pares que vulguin 
manifestar les seves preocupacions o inquietuts per tal de poder unir 
esforços en la millora de la convivència amb la comunitat educativa.

Des de la Junta de l’AMPA donem el nostre recolzament al Claustre de 
Professors, creiem en l’escola per la que hem apostat lliurement i 
considerem que cal ser respectuosos amb la feina que fan dia rere dia 
amb els nostres fills.


