
ACTA REUNIÓ COORDINADORA D’AMPA D’ESCOLES 

PÚBLIQUES DE SANT ANDREU 
17 de desembre de 2015 

 
Assistents: 

 Pompeu Fabra (Jordi Bernard i J. Pablo Salvador) 
 El Sagrer (Isaac Herrero i Jordi Ramo) 
 Pegaso (Dani Martínez) 

 Institut Príncep de Viana (David Escutia) 
 Institut Alzina (Josep Maria Ustrell) 

 Can Fabra (Emili Mas i Marc Farré) 
 La Maquinista (Ester Farré) 
 Institut Joan Fuster (Jaume Matas) 

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

 Institut Doctor Puigvert (Mª Antonia Falo) 
 
 

1. Reunió regidora 24/11/15 
S’adjunta acta de la reunió. 

 
2. Resum Consell Escolar del Districte 09/12/15 
S’adjunta acta de la reunió  

 
3. Comissió nous contactes. 

No s’ha avançat gaire, es torna a enviar el link del formulari per whatsapp 
(http://goo.gl/forms/aHeTlv93fK)  

 
4. Coneixement de l’estat de compartir extraescolars. 
Es presenten 2 documents, iniciats pel Jordi Bernard, un per compartir 

places a omplir d’extraescolars (amb una pestanya per cada centre) i un 
altre per compartir xerrades i altres actes de les Ampas o escoles (sense 

pestanyes). 
Semblen bé a tothom i acordem compartir-los  els dos, amb la idea que 
tothom pugui penjar el que vulgui compartir de la seva escola i que rebem 

un avís per correu cada cop que algú modifiqui l’arxiu. 
 

5. Gestió dels correus rebuts a la coordinadora. 
S’exposa que es reben molts i variats correus dirigits a la coordinadora i es 
decideix que si hi ha algun que pugui ser de l’interès general es reenviï, 

però que no cal reenviar-los tots. 
 

6. Passeig per l’educació. 
- La Mònica Sandoval proposa parlar amb la Joana Bonaterra perquè és una 
idea que va sortir en acabar el Consell Escolar del Districte. 

- El Jaume Matas proposa aprofitar el dia de la cursa. 
 

Ens marquem 2 objectius principals: 
 Visualitzar la feina de les escoles públiques del districte 
 Implicar escoles, Ampas, entitats de lleure, AVV, sindicats, etc... 

 

http://goo.gl/forms/aHeTlv93fK


Valorem que aconseguiríem més visibilitat, assistència i utilitat si el passeig 

el fem just abans de les preinscripcions, per tant decidim fer el passeig de 
l’educació al gener o febrer del 2017. 

 
7. Compartir projecte de El Sagrer. 
S’explica el projecte de la Nit màgica. És una nit on les famílies de P3 a 1r 

acaben de fer i embolicar tots els regals que cagarà el tió a aquests cursos. 
 

8. Següent reunió (lloc i projecte a compartir). 
La reunió es farà al Dr. Puigvert i compartirem el seu projecte d’institut, 
amb la seva directora. 

 
9. Precs i preguntes. 

- La Pegaso organitza un Casal de Nadal pels dies 23, 24, 28, 29, 30, 31 de 
desembre i 4, 5, 7 i 8 de gener) 
- Camí Escolar Pegaso. L’administració ha deixat afegir a Turó Blau en tirar-

se enrere Congrés-Indians. 
- S’explica el tema del concurs de licitació de les empreses que poden optar 

a la gestió dels menjadors escolars de Maresme i Vallès Oriental. Es valora 
positivament convocar una reunió amb el Miquel Àngel Essomba 

(comissionat d’educació de Barcelona) i obrir-la a altres coordinadores de la 
ciutat i per tractar aquest i altres temes.  


