
ACTA REUNIÓ COORDINADORA D’AMPA D’ESCOLES 

PÚBLIQUES DE SANT ANDREU 
19 d’abril de 2016 – Can Portabella 

 
Assistents: 

 Pompeu Fabra (Jordi Bernad) 
 El Sagrer (Isaac Herrero) 
 Pegaso (Dani Martínez) 

 Institut Alzina (Josep Maria Ustrell) 
 Can Fabra (Emili Mas, Izaskun Olaran, Marina Olomí, Roger 

Puiggermanal) 
 La Maquinista (Ester Farré) 
 Institut Joan Fuster (Jaume Matas) 

 Mestre Gibert i Camins (Mònica Sandoval, Reme Montoya) 
 Congrés-Indians (Xavier Vergés) 

 Eulàlia Bota (Andrea Rodríguez) 
 Ferran i Clua (Marta Vallès) 
 Institut Doctor Puigvert (Mª Antonia Fanlo) 

 AVV Sant Andreu Sud (Agustí Clarné) 
 

 Sant Pere Nolasc i Ignasi Iglesias excusen la seva absència 
 
 

1. Comunitat Educativa. 
Es plantegen dubtes sobre què i com entenem la Coordinadora d’Ampas i la 

Comunitat Educativa arrel d’una reunió propera amb el Districte. 
La Junta antiga explica que la Comunitat Educativa va néixer per optimitzar 

recursos, per arribar a més. 
Es proposa que les reunions que fem siguin de Comunitat Educativa 
depenent dels temes que s’han de parlar. 

També es proposa que la Comunitat Educativa es convoqui 1 de cada 3 
reunions de la Coordinadora. 

Parlem de possibles temes i surten temes d’instituts, per exemple que 
alumnes d’instituts vagin a dinar a escoles de primària, com ja es fa a Poble 
Nou, per exemple. 

 
2. Reunions vàries, passades i futures. 

S’informa de la reunió mantinguda amb el grup municipal d’ERC 
(especialment per parlar del manteniment dels centres i de la construcció 
de l’institut Martí i Pous) i de la futura reunió de la Comunitat Educativa 

amb l’ajuntament. 
Per la reunió de l’ajuntament decidim anar amb una postura comuna pel 

que fa ala Comissió Mixta pel seguiment de l’institut Martí i Pous. Decidim 
proposar quines persones han de formar part d’aquesta comissió i que a la 
primera reunió es deixi clar i per escrit què ha de fer aquesta comissió 

(periodicitat de les reunions, etc.). Volem que en formin part: 
- 1 persona del consorci 

- 1 persona del departament d’ensenyament 
- Blanca Port, consellera d’educació del districte 
- 1 persona de cada escola de Sant Andreu, més propera a l’institut 

- La Coordinadora d’Ampas 



 

3. Manteniment dels centres. 
S’explica l’escrit que es va entrar al consorci pel que fa al manteniment del 

centres i es fa ronda d’escoles, tal i com vam quedar a la última reunió: 
- El Sagrer: es feien totes les reparacions que es demanaven. Res 

preventiu ni registre. 

- Joan Fuster i Alzina: Cal manteniment a fons. 
- Pegaso: sempre s’havia fet el manteniment bàsic. Manteniment 

integral o renovació no s’ha fet res mai (pista, cables...). La directora 
volia proposar fer una experiència coma Montcada, on es fa un 
calendari rotatiu de “neteja de cara” i cada estiu ja es fa la previsió 

de 1 o 2 centres per evitar que s’envelleixin totes les escoles de cop. 
Està previst canviar el terra de la sala de psico, però paga l’escola i 

l’Ampa posa la mà d’obra. 
- Eulàlia Bota: Tenen problemes amb els espais externs, hi ha molts 

mosquits, és com una selva... 

- Pompeu Fabra: El dia a dia ho fan les famílies. Es constata que el 
manteniment informàtic també és fluix. 

 
Es proposa que a la reunió de Comunitat Educativa amb el districte es 

demani quina previsió tenen al districte pel que fa al manteniment, 
renovació i rehabilitació de les escoles. 
 

Decidim fer un recull de tot el que manca a totes les escoles. 
 

4. Precs, preguntes i altres informacions. 
- Tal i com s’ha comentat per whatsapp la data de la cursa coincideix amb 
el Firem-nos, una fira solidària organitzada per La Sagrera Es Mou on es 

recapten diners per donar a les escoles pels alumnes que no poden pagar 
sortides i colònies. Decidim que la passem al 4 de juny per la tarda. Si no 

els va bé als Masques la deixem el 22 de maig 
- S’informa que el curs vinent s’organitza la Trobada de Gegants d’Escola de 
Catalunya al districte de Sant Andreu, les colles ja s’estan organitzant. 


