
ACTA ASSEMBLEA COORDINADORA D’AMPAS 

D’ESCOLES PÚBLIQUES DEL DISTRICTE DE SANT 
ANDREU 

10 de novembre de 2015 - ESCOLA POMPEU FABRA 

 

Assistents: 

 Pompeu Fabra (Jordi Bernard i J. Pablo Salvador) 

 El Sagrer (Isaac Herrero i Jordi Ramo) 

 Pegaso (David Escutia i Dani Martínez) 

 Institut Alzina (Josep Maria Ustrell) 

 Congrés-Indians (Miky Aragon) 

 La Maquinista (Ester Farré) 

 Institut Joan Fuster (Jaume Matas) 

 Mestre Gibert i Camins (Mònica Sandoval, Reme Montoya i Eloi López) 

 Institut Príncep de Viana (David Escutia) 

 Sant Pere Nolasc (Eva Garrigó i Vanessa Ortega) 

 

 AMPA Emili Juncadella excusen la seva absència. 

 

Comença l’Assemblea a les 21:20h. 

 

1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior. 

S’aprova per unanimitat. 

 

2. Estat de comptes. 

Del resultat dels dos premis acumulats durant els últims dos cursos, tenim 589 €, el 

curs passat van gastar 180€ en la corona que vam portar al Joan Fuster, per tant 

ens queden 409€. 

Acordem que no obrirem cap compte corrent de moment però ens anirem informant 

per si algun dia ho hem de fer. 

També acordem que no cobrarem cap quota. Si fos necessari es miraria de 

demanar una subvenció a la Fundació La Caixa. 

 

3. Elecció de la nova junta. 

Es presenta la candidatura a nova junta formada per 

- Isaac Herrero Gràcia (candidat a president) 

- Ester Farré Llort (candidata a secretària) 

- David Escutia Garcia (candidat a Tresorer), quedant clar que no es 

compromet a dedicar-hi temps 

 

S’aprova la candidatura per 

- 10 vots a favor 

- 0 vots en contra 

- 0 vots en blanc 

 

4. Aprovació de les Línies de curs. 

Primer de tot s’acorda la data de totes les reunions d’aquest curs: 

 

Dijous 

17/12/15 

Dimarts 

26/01/16 

Dijous 

10/03/16 

Dimarts 

19/04/16 

Dijous 

09/06/16 

 

Després es fa un treball sobre les línies de curs elaborades a la reunió anterior. Es 

fan 2 grups per decidir “quan” s’hauria de treballar cada línia i “qui” ha de vetllar 

pel seu acompliment. S’adjunten les línies a l’acta (completades per la Junta en 

vermell degut a que no va donar temps d’acabar la feina plantejada). 



 

Surt la proposta de fer una trobada de les comissions de comunicació de les 

diferents Ampas per compartir estratègies. 

 

5. Comunitat Educativa. 

Ja s’ha parlat en la feina de les Línies de curs. 

 

 

6. Precs i preguntes. 

- S’informa de les properes dates del Consell Escolar del Districte 

o Permanent (prepara el CED) – 18/11/15 a les 18:00h. 

o CED – 12/12/15 a les 18:30h. 

- Congrés-Indians informa que es retira del projecte del Camí Escolar (estava 

previst fer-ho amb Pegaso) perquè la direcció s’ha desvinculat i l’AFA no 

creu que ho hagi de tirar endavant sense la direcció de l’escola.  

 

S’acaba l’Assemblea a les 23:50h.



LÍNIES DE CURS 15-16 – COORDINADORA D’AMPAS SANT ANDREU 
 

 QUAN QUI OBSERVACIONS 

1.- Potenciar coordinadora d’AMPAs    

Buscar contactes personals a cada Ampa per mantenir la relació, 
tot i que no vinguin a les reunions, personalitzar les relacions. 
Aconseguir més representació de la resta d’escoles mínim 1 
representant per escola. 
Mirar la quota de participació amb les actes de les reunions. 

El mes aviat 
possible 

Comissió Es constitueix nova comissió de treball 
formada per: Juan Pablo (Pompeu), Eva (Sant 
Pere Nolasc i Miky (Congrés-Indians) 

Recollir tota la informació relacionada amb xerrades, escola de 
pares, extraescolars, que realitzen les Ampa per poder compartir-la 
amb la resta. 

Constant Junta Extraescolars es compartiran ja entre les 
escoles interessades. 
Per la resta el Jordi (Pompeu) farà unes 
plantilles 

Acta resumida via whatsapp, potenciar l'ús d’aquesta eina. Cada Reunió Secretaria  

Fer les reunions rotant entre escoles per poder conèixer l’entorn 
de cadascú. 

Cada Reunió Tots/Comissió  

Compartir projectes d’AMPA. Cada Reunió Tots Al final de cada reunió es decidira la següent. 

Renovar bases de dades El mes aviat 
possible 

Junta  

Fer activitats en diferents zones, porta a porta, assemblees 
rotatives 

? Comissió  

Comissió de documentació/ Mantenir Bloc de la Coordinadora Gener Junta  

Esbrinar quines son les preocupacions de les diferents escoles, no 
totes tenen les mateixes inquietuds, tot i que defensem una escola 
publica globalment, ens podem trobar diferents realitats 

Després 
d’actualitzar base 
de dades  

Comissió  

 

 

 



 QUAN QUI OBSERVACIONS 

2.- Comunitat educativa    

Reactivar la comunitat educativa per poder unificar demandes 
davant les institucions junt amb AAVV, Sector mestres…. 
Aconseguir més implicació de mestres i equips directius. 

Desembre Junta Es reactivarà des de la junta però no es vol 
liderar. Es contactarà amb els membres que 
assistien a les reunions 

Repetir el passeig per l’educació i implicar entitats de lleure 
educatiu. 

Desembre Junta  

 

 QUAN QUI OBSERVACIONS 

3.- Mapa Escolar    

Fer difusió Sempre que 
tinguem 
oportunitat 

Tots  

Reunió regidora i consellera Educació del districte  24/11/15 - 19:00h Comunitat 
Educativa 

 

Estat de la comissió institut Depèn del que 
digui la regidora 

Crear una 
comissió 

 

 

 QUAN QUI OBSERVACIONS 

4.- Relacions exteriors    

Mantenir nexe amb la FAPAC. Sempre Josep Mª 
Ustrell 

 

ILP, XEI, LOMCE.... Gener Tots  

Decidir com gestionar tota la informació i demandes que ens arriba 
com a coordinadora. 

Desembre Junta  

 
 


