
ACTA REUNIÓ COORDINADORA D’AMPES D’ESCOLES 
PÚBLIQUES DE SANT ANDREU  EL 16 DE GENER A 

L’ESCOLA OCTAVIO PAZ  
 
 
ASSISTENTS: 
 
Mònica  Sandoval ( Ampa Mestre Gibert) Presidenta 
Elisabet Manen ( Ampa Mestre Gibert) Vice-Presidenta 
Jaume Matas ( Ampa El Sagrer) Tresorer 
Sònia Grau ( Ampa Octavio Paz) Secretària 
Ester Lopez ( Ampa Turó Blau) 
Dani Martinez ( Ampa Pegaso) 
Conxita Araujo (Ampa Octavio Paz) 
Ferran ( Ampa Ignasi Iglesias) 
Marta Piriz ( Ampa Maquinista) 
 
 
Al menjador de l'escola Octavio Paz  quan son les 20:30h  comença la reunió de la 
coordinadora d'Ampes del Distrícte de Sant Andreu. 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1.Aprovació de l’acta de la reunió anterior. 
S’aprova l’acte anterior sense cap esmena. 
 
2.Breu explicació dels objectius de l’Assemblea Nacional Catalunya i com ens afecta com a 
pares i mares i a les nostres escoles.(Armand V.) 
L'Assemblea Nacional Catalana (ANC), anomenada també Moviment per la 
Independència, és una organització popular, unitària, plural i democràtica que té per 
objectiu recuperar la independència política de Catalunya mitjançant la constitució 
d'un estat de dret, democràtic i social.  
Funcionen a nivell territorial,a cada districte hi ha una assemblea. Ens proposen treballar 
plegats,tant com a entitats, associacions, etc,per tal de poder assolir la majoria social a favor  
de la indepndència.  
A nivell de comuitat educativa, volen lluitar en contra del model educatiu,és a dir, la LOMCE 
( LLei Wert). 
Per tal de posar-nos en contacte amb l’Assemblea del Distrícte de Sant Andreu ens passen 
una web que és assemblea.cat. 
 
3.Presentació projecte ‘+Educació’ (Marta Píriz AMPA La maquinista)  
Es tracta d’un projecte que ha estat realitzat per les escoles La Maquinista i l’Escola Baró de 
Viver, en que tota la Comunitat de educactiva( famílies, infants i mestres), donaven el seu 
punt de vista de com volien la seva escola.  
 
4.Consell escolar de districte. 
Es trucarà a la Fapac, per tal de poder saber de com s’han de gestionar totes les candidatures 
de pares i mares de l’Ampa de les Escoles del Distrícte  i desprès  
 



5.Informacions al voltant de la coeducació 
Taller : les joguines no son sexistes i tu.(La maquinista) 
 
6.Propostes des de l’AMPA Octavio Paz davant la nova llei educativa. 
 
7.Torn obert de paraules. 
 
Es proposa convidar a l’Andres Encinas a la pròxima reunió de Coordinadora  
I  fer el curs del Consell Escolar que en ofereix la Fapac 
 
A les 22:20 es dona per finalitzada la reunió de la Coordinadora d’Ampas del Distrícte de 
Sant Andreu a l’escola Octavio Paz. 
 
 
 


