
ACTA REUNIÓ COORDINADORA D’AMPES 

D’ESCOLES PÚBLIQUES DE SANT ANDREU 

3 de desembre de 2013 
 

Participants: 

 AMPA El Sagrer (Jaume Matas, Isaac Herrero ), AMPA Pegaso (David Escutia, Mireia 

Mercader, Sandra Llorente) , AMPA Congrés-Indians (Núria Palenzuela, Laia Treserre, 

Miky  Aragón, Cesc Mas),  AMPA Mestre Gibert (Eli Manen, Mònica Sandoval), AMPA 

La Maquinista ( Ester Farré), AMPA Turó Blau (Esther López  ) , AFA Can Fabra (José Luis 

Carol), AMPA Alzina (Josep M Ustrell), AMPA Ramón i Cajal (Felipe Martínez), IES 

Puigvert ( Merche Aguilar), AMPA Eulàlia Bota (Sandra Led), Beatriz Pago (Príncep de 

Viana).Excusen la seva assistència : Dani Martínez(Escola Pegaso) i Nando ( Pompeu 

Fabra).   

0.Resum de la  reunió de la comunitat educativa 

Coordinadora Ampa, informa  que la Federació d’entitats la Harmonia ens demana  suport 

com a comunitat educativa,  si estem d’acord en que el nom del Casal de Barri de la Fabra i 

Coats sigui la Harmonia. Ens han fet arribat còpies i llegim els referents històrics que 

argumentarien l’ús d’aquest nom per al futur Casal de Barri de Sant Andreu. L’objectiu 

d’aquesta federació d’entitats és sumar a tots aquells col·lectius que somien amb un 

equipament cultural a Sant Andreu de Palomar, definit pels col·lectius del seu entorn i 

gestionat pels propis usuaris i usuàries. S’expressen les opinions en relació a donar 

suport i s’acorda que cada entitat pel seu compte decideix si signa o no, el document. 

AVV Sant Andreu Sud, comenta  que les signatures recollides es passaran per el registre de la  

seu del districte. Encara falta concretar la data.  

Es proposa: 

 Treballar la idea de fer  alguna acció reivindicativa per acompanyar l’entrega de les 

signatures, algunes propostes són : Un rei/patge pot recollir les cartes amb les 

signatures. 

 Amb el número de signatures (una vegada fet el recompte) dissenyar un dècim de 

loteria i afegir  text reivindicatiu sobre els motius de la recollida de les signatures. 

 Assistir al plenari del 12/12/13 amb les samarretes grogues i fer entrega  del dècim, 

felicitant el Nadal a tots els assistents als plenari. 

 Fer  visualització mediàtica amb les signatures recollides, com a comunitat podem fer 

carta per tal de que arribi al consorci, mitjans.... 

 S’acorda: 

Tornar a reunir-nos els representants de la Comunitat Educativa, el dijous 16 de gener a les 

21.00 h a l’AVV Sant Andreu del Palomar, per treballar  conjuntament propostes i interessos . 



1. Valoració actuacions i noves accions. 

1.1.Actuacions novembre 
Es fa valoració de la  xerrada organitzada des de l’AFA de l’Escola Can Fabra del 27 de 

novembre, conjuntament amb la cercavila de grog i la recollida de signatures  que 

s’entreguen a l’AVV. 

1.2.Noves propostes 

Es proposen i concreten dues accions: 

 Abril 27 (diumenge) El Sagrer s’ofereix a organitzar un torneig per fer visible les 
reivindicacions. Es faria a les pistes de l’escola Pegaso.  

 Maig 25 (diumenge) L’escola Pegaso proposa organitzar una Cursa per 
l’Educació Pública amb el suport de tota la  Comunitat educativa.  

(Quedaria  pendent concretar les accions per realitzar als mesos de gener, febrer i 
març).  
2.Compartim projectes d’AMPA  Eulàlia Bota 
Les representants ens expliquen el projecte “Tallers en família”,  fan unes  jornades de 
treball en família. Es demana a la direcció quines necessitats té l’escola (hort, fusteria, 
manteniment instal·lacions...).  
Entre els mateixos pares s’organitza també la  formació per dotar d’eines als pares per 
tal que siguin ells, els monitors dels tallers per els fills durant aquestes jornades.   
L’AMPA després convida a dinar a la gent que participa. 
Es fan dues jornades a l’any (tardor i primavera). El professorat també participa. 
L’AMPA funciona amb delegades de curs, cada dos mesos treuen una petita revista 
“cinc cèntims” i expliquen el que es va fent.  
3.Camins escolars 
Els participants  que representen a les AMPES en els Consells Escolars de les diferents 
escoles i instituts expliquen que han comentat el projecte als respectius Consells. 
4. Renovació càrrec Secretaria de la Coordinadora 
S’ofereix l’Ester Farré de l’escola La Maquinista que substituirà a la Sònia Grau de 
l’AMPA de l’escola Octavio Paz. 
5.Altres informacions 
Projecte +educació: es valora molt positivament el plenari del projecte +educació 
impulsat per l’escola Maquinista, el proper serà al maig. També s’informa del mercat 
d’intercanvi al dia 13 de desembre a l’Escola Bernat de Boi . 
S’informa d’actes i xerrades: 
11/12/13 Educar en intel·ligència emocional al Sagrer a les 21.00 
12/12/13 Consell escolar municipal (Marta Comas)Pl. Espanya, 5. 1ª. a les 18.30  . 
21/12/13 Caixa fòrum “Conclusions Projecte Clau 21” a les 10.00. 
5.Torn obert de paraules  

 Es comparteixen dubtes sobre la responsabilitat del finançament de les línies 
de telèfon d’AMPA. 

 Es plantegen diferents opcions per gestionar les Activitats deficitàries de les 
AMPES.  

 Es comenta que pel fet d’estar federats a la FAPAC el Banc de Sabadell no cobra 
comissions.  


