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

3 de setembre de 2013 
 
 

Participants: 

 
AMPA Eulàlia Bota (Merche Aguilar), AMPA El Sagrer (Jaume Matas), AMPA Pegaso 
(David Escutia, Dani Martínez, Sandra Llorente), AMPA Ignasi Iglesias (Ascen Manau, 
Maribel Pérez i Ferran Moltó) , AMPA Can Fabra (Sílvia Fuertes, Ave, Mònica Cano), 
AMPA Congrés-Indians (Gonzalo), AMPA INS Dr. Puigvert (Merche Aguilar), AMPA 
POMPEU FABRA ( Nando ), AMPA Mestre Gibert (Eli Manen, Mònica Sandoval) 
Grup educació Sant Andreu ( Agnès Duch, Raquel Peiró). 
Excusen la seva assistència: Esther López, AMPA Turó Blau (Esther López i Beti 
Montserrat), AMPA la Maquinista ( Marta Píriz i Ester Farre), AMPA Octavio Paz 
(Sònia Grau), AMPA Princep de Viana (Beatriz Patricio),  
 
TEMES TRACTATS I ACORDS:  
 
1.Accions per defensar la qualitat de l’escola pública de qualitat i denunciar la 
ràtio 27 a P-3 en algunes escoles del districte. 
 
Acordem entregar una nota informativa a les famílies el primer dia del curs escolar i  
penjar una pancarta o cartell durant un parell de dies després del 27 de cada mes. 
També surten diferent propostes per fer al llarg del curs (9 mesos, 9 accions): 

• Entregar una safata amb 27 bolets al regidor d’educació del districte, per filmar 
l’acció i fer difusió en les xarxes socials i mitjans informatius. 

• Aprofitar els cercaviles de les Festes dels diferents barris del districte per posar-
nos la samarreta groga i sensibilitzar al veïns. Coordinar-nos amb AVV. 

• Aprofitar també les curses escolars. 
• Alguna acció conjunta davant del districte (algun dia 27) 
• Cantada de Nadales (lletra reivindicativa) 
• Cartes signades per cada família i passar-les per el registre del districte. 
• Muntar un trencaclosques gegant (cada escola una peça) 
• Cadena humana. 

 
S’acorda que la nota informativa que s’entregui el primer dia de curs sigui molt senzilla, 
breu i  visual per tal de que la majoria de famílies entenguin les conseqüències dels 
augments de ràtios i dels bolets. 
 
2.Informacions: 
Consell escolar del districte: 
En relació als Camins escolars, caldria anar comentant a les AMPES i a les direccions 
que es vagi manifestant al districte la voluntat de la comunitat escolar per aconseguir-
los. La Pilar Lleonart (la que era tècnica en educació fins al juliol, ens va comentar que 
estaven ja traçats, que ara cal que les direccions mostrin el seu interès per continuar el 
procés ). 
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En relació al projecte “El comerç a les escoles”  van explicar que algunes escoles de 
Sant Andreu ja hi participen fent visites guiades als comerços emblemàtics del Barri : el 
comerç permet conèixer l’entorn proper al infants , ofereix treballar el llenguatge d’una 
manera molt transversal.  
També ofereix tallers sobre consum i publicitat ( per reflexionar sobre el consum 
responsable).(Tant per alumnes com per a les famílies).Es poden apuntar totes les 
escoles que els interessin.  

L’11 d’octubre del 2013 finalitza el període de les inscripcions. 
www.bcn.cat/comerciescoles. 

 
3.Pla de treball curs 13-14. 
S’acorda que el valorarem a la propera reunió que serà el 8 d’octubre a les 21 hores a 
l’escola Pompeu Fabra. 


