
ACTA REUNIÓ COORDINADORA D’AMPA D’ESCOLES 
PÚBLIQUES DE SANT ANDREU 

08 de març de 2016 
 
Assistents: 

� Pompeu Fabra (Pablo Salvador) 
� El Sagrer (Isaac Herrero) 
� Pegaso (Dani Martínez i David Escutia) 
� Institut Príncep de Viana (David Escutia) 
� Institut Alzina (Josep Maria Ustrell) 
� Can Fabra (Emili Mas, Izaskun Olaran i José Luis Carol) 
� La Maquinista (Ester Farré, Berta Novella i Fran Baulies) 
� Institut Joan Fuster (Jaume Matas) 
� Mestre Gibert i Camins (Reme Montoya) 
� Congrés-Indians (Manel Muñoz) 
� Ignasi Iglesias (Alexandre González, Laia Plans, Margarita Guinot, 

Carolina Albert) 
� Eulàlia Bota (Andrea Rodríguez) 
� Ferran i Clua (Marta Vallès) 
� AVV Sant Andreu Sud (Agustí Clarné) 

 
 
1. Reunió tècnica de barri i consellera d’educació del districte. 
S’informa de la reunió mantinguda el 2 de febrer entre la junta de la 
coordinadora , la Joana Bonaterra i la Blanca Port. 

- Es crearà una taula tècnica de l’educació pública de Bon Pastor, on hi 
haurà diferents agents presents (Bernat de Boil, INS Cristòfol Colom, 
La Maquinista, Baró de Viver, AVV, tècnics, consorci, concertada...) 
per repensar l’educació pública al barri. 

- Pel que fa al passeig per l’educació ens donen suport pel que fa a fer 
publicitat a la web de l’ajuntament. Ens demanen presentar una 
proposta al setembre i ens recorden que les subvencions s’han de 
demanar de desembre a gener. 

- Ens informen que la taula de discapacitats del districte vol organitzar 
una cursa per cadires de rodes i ens proposen incloure una nova 
categoria a la cursa Masca Solidària. Pel que fa a l’institut Martí i Pous 
encara no se sap res segur, però tot apunta a que començarà el curs 
17-18 en barracons. 

- Es comenta la possibilitat d’organitzar la Trobada de Gegants d’Escola 
de Catalunya del 2017 al districte de Sant Andreu i ens proposen 
parlar-ho amb l’Harmonia per incloure l’acte a les Festes de 
Primavera. Pel possibles permisos no hi haurà cap problema però ho 
hem de fer amb prou temps. Les colles de les escoles ja s’han anat 
reunint i ho entomen elles. En aquest punt l’AVV Sant Andreu Sud ha 
posat en marxa Can Portabella i la posen a disposició de la Trobada si 
és necessari. 

 
2. Cursa Masca. 
S’acorda incloure la nova categoria de la cursa en cadira de rodes i 
s’informa de la data: 22 de maig al matí. 
 
3. Segona Línia estructural Ignasi Iglesias. 
Els representants de l’Ampa de l’Ignasi Iglesias ens expliquen la situació. 



Es van assabentar de casualitat i s’han mogut molt, fent reunions amb 
tothom qui han pogut (districte, grups municipals, etc.). El consorci té clar 
que posarà 2 línies i el problema és que l’Ampa no veu cap planificació per 
fer-ho; de moment tot apunta a mòduls, però encara no se sap a on, pel 
curs 17-18 ja que pel curs vinent hi ha una aula que es pot fer servir. 
La demanda de l’Ampa és que hi hagi planificació. No volen la 2a línia però 
entenen la situació; no volen conviure amb les obres, que els han dit que 
duraran 2 anys però que no saben quan començaran. 
Faran una assemblea de l’Ampa a veure què decideixen i que proposen i 
aleshores acordem que esperarem a les seves reivindicacions per veure com 
ho entomem com a coordinadora. 
 
4. Valoració portes obertes. 
En diverses escoles encara s’han de fer però es considera que no són dades 
significatives. 
 
5. Carta direccions dels centres pel manteniment de les escoles. 
Les direccions de les escoles del districte han escrit una carta a la Mercè 
Massa, gerent del consorci per queixar-se del manteniment a les escoles. 
Com a coordinadora creiem que hauríem de saber quina normativa hi ha a 
nivell de manteniment (preventiu, etc) i veure si s’està fent. Decidim: 

- Fer una instància al consorci per preguntar les obligacions dels 
centres educatius públics pel que fa al manteniment i a la seguretat 

- Preguntar tothom a les nostres direccions per saber quines 
inspeccions han passat i quan i quin manteniment s’ha fet (si hi ha 
llibres d’actes, butlletins, etc.) 

 
6. Martí i Pous. 
Sense novetat. Des de Can Fabra es comenta que les notícies que arriben 
no són bones i que els primers alumnes que sortiran de Can Fabra i de La 
Maquinista no podran anar encara a aquest institut. 
Decidim insistir amb el districte per anar conjuntament a parlar amb el 
consorci, tant de l’institut Martí i Pous com dels nous instituts a La Sagrera i 
Sant Andreu, dels barracons, etc. I establir terminis per totes les coses. 
 
7. Sant Andreu districte groc. 
Passem el següent link per poder donar-li una ullada i ho parlem a la 
següent reunió. 
https://drive.google.com/file/d/0BzxTEpDs_LrhR3ZzZWNYVklhWU0/view 
 
8. Següent reunió (lloc i projecte a compartir). 
La reunió es farà el dia 19/04/16 a les 21:00h a Can Portabella (C/Virgili, 
18) i compartirem el seu projecte amb l’AVV Sant Andreu Sud. 
 
9. Precs, preguntes i altres informacions. 
- Pegaso exposa que, arrel de la denúncia al consorci sobre la quota d’Ampa 
de “material i serveis”, l’inspector va mirar tots els serveis i hi ha una llei 
que diu que en horari lectiu no pot haver-hi ningú que no estigui contractat 
pel Departament. A l’escola tenen el projecte Mainaderes que són les 
monitores de menjador de P3 que donen suport a aquest curs durant  el 1r 
trimestre i ara els hi treuen. 
A Congrés-Indians ha passat el mateix i estan elaborant el Pla de 
Coresponsabilitat, però a Pegaso els han dit que només es pot fer si fa més 
de 2 anys que tens aquest Pla redactat i en marxa. 


