ACTA REUNIÓ COORDINADORA D’AMPES
D’ESCOLES PÚBLIQUES DE SANT ANDREU
14 de gener de 2014
Participants:
AMPA El Sagrer (Jaume Matas, Isaac Herrero ), AMPA Pegaso ( Mireia Mercader,
Sandra Llorente, Jordi Suárez) , AMPA Congrés‐Indians (Miky Aragón), AMPA Mestre
Gibert (Eli Manen, Mònica Sandoval), AMPA La Maquinista ( Ester Farré), AMPA Turó
Blau (Esther López ) , AFA Can Fabra (José Luis Carol, Sandra ), AMPA Alzina (Josep M
Ustrell), AMPA Ramón i Cajal (Felipe Martínez), AMPA Príncep de Viana ( Beatriz Pago)
AMPA Ignasi Iglesias (Jordi Gol, Carol Albert).
1.Accions reivindicatives en defensa de l’escola pública
1.1.Valoració accions desembre
Resum accions dutes a terme al desembre:
•

•

Amb el número de signatures es va dissenyar un dècim de loteria que es va entregar
als grups polítics i als assistents al Plenari del Districte després de llegir la carta al reis
en nom de la Comunitat Educativa.
Amb la interpretació de la Nadala reivindicativa es va editar un vídeo per penjar‐lo i
fer difusió .

1.2.Proposta gener.
El dilluns 27 de gener, trobada reivindicativa amb el lema “L’Educació es desinfla si no la
cuidem” al parc de la Pegaso per inflar i desinflar globus grocs amb el logo SOS. El pressupost
quedarà repartit entre les AMPA de IES Príncep de Viana, Pegaso, Turó Blau i Mestre Gibert.
1.3.Altres futures accions :
Febrer: Taula, stand o espai informatiu del procés de preinscripció i matriculació i mostra
dels diferents projectes dels centres educatius públics del districte (A la Biblioteca? Amb
actuació de la colla jove de Sant Andreu?).
Març: ( Trencaclosques gegant) Cada escola faria una o dos peces i les encaixaríem després. La
idea és que cada escola és autònoma, diferent...única. Però a l’hora som complementàries, ens
necessitem i aportem coses i estils diferents.

Abril 27 (diumenge) Trobada oberta a totes les AMPES i famílies per compartir temes
d’AMPE. Programa d’activitats. 10‐12 El Sagrer s’ofereix a organitzar un torneig per fer
visible les reivindicacions. Es faria a les pistes de l’escola Pegaso.
Maig 25 (diumenge) L’escola Pegaso proposa organitzar una Cursa per l’Educació
Pública amb el suport de tota la Comunitat educativa. Festes primavera Sagrera o Sant
Andreu Harmonia. Comissions de festa.

2.Grup de treball "Estudi mapa escolar districte."
Es valora la necessitat d’actualitzar el nou mapa escolar en el districte:
Ara mateix les més urgents són la planificació de places de primària i secundària.
La construcció de les noves escoles actualment en barracons.
La distribució de l’alumnat garantint els itineraris de primària a secundària.
La construcció del institut a Can Fabra.
La necessitat ( actualment absència ) d’oferta pública per cursar cicles formatius.
El representants d’aquest grup seran: J.Luis Carol de Can Fabra, el Miky Aragón de
Indians‐Congrés i Jaume Matas del Sagrer.
3.Projectes d'AMPA (+educació Escola Maquinista, un projecte de treball amb la
comunitat educativa).Es un projecte per promoure la relació i el treball en xarxa entre
les comunitats educatives de les diferents escoles i institucions educatives de la franja
Besòs (Barri Baró de Viver i Bon Pastor), amb la intenció última de compartir una
determinada mirada envers l’educació i unir esforços per a fer possible el somni
educatiu compartit .Els valors clau del projecte són la importància de la relació, la
col∙laboració i l’enriquiment entre comunitats educatives i la tolerància envers realitats
socials diverses. La convivència entre família i escola .
Hi participa tota la comunitat educativa (mestres, personal dels centres, alumnes,
pares i mares) de cadascuna de les escoles participants (escoles bressol, escoles, i
instituts), així com a les entitats i associacions del voltant.
4.Renovació representant de la nostra coordinadora a la Fapac.
El Josep M. Ustrell (AMPA Alzina) serà el nou representant de la Coordinadora a la
FAPAC
5.Informacions vàries:
‐En l’actualitat es pot rebre la subvenció de l’ajuntament ( uns 1450€), s’entra a
subvencions, projectes per associacionisme i és presenten els projectes
d’activitats esportives o solidàries.
‐Es presenta un protocol des del Mestre Gibert, per valorar el menjar per part
dels pares. Hi ha la possibilitat de que els pares esporàdicament es queden a
dinar.
Des de Congrés‐Indians és comenta que s’ofereix també el servei de menjador
als pares.
•

Jornada compactada (Can Fabra pregunta a Congrés‐Indians com ho va
aconseguir). Congrés Indians explica que té aprovada una adequació horària de
l’alumnat.

S’acorda fer la propera reunió el dimarts 4 febrer a l’escola Ignasi Iglesias C. Cinca a les
21.00

