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

6 de novembre de 2013 
 

Participants: 

 AMPA El Sagrer (Jaume Matas, Isaac), AMPA Pegaso (David Escutia, Dani Martínez, 
,Mireia Mercader, Jordi Suarez), AMPA Ignasi Iglesias  (Ferran Moltó) , AMPA Congrés-
Indians (Núria Palenzuela, Rufino García),  AMPA Mestre Gibert (Eli Manen, Mònica 
Sandoval), AMPA La Maquinista ( Ester Farre), AMPA Turó Blau (Esther López, Eli 

Montserrat , Eduard Capdevila, David Cerrato ) , AFA Can Fabra (Marc Farré), AMPA Alzina 
(Josep M Ustrell). 

Grup educació Sant Andreu ( Agnès Duch, Sara Manchado) 

Associació de veïns Sant Andreu del Palomar (Gemma Armengol) 

Professors assemblea de zona:  Agnès Duch (Ramón i Cajal), Nuria Casadella  

Excusen la seva assistència : Marta Píriz ( AVV La Maquinista), Merche Aguilar (AMPA 
Eulàlia Bota i IES Puigvert) 

0.Resum de la primera reunió de la comunitat educativa 

Prèviament  a la reunió de la coordinadora i tal i com es va acordar a la reunió d’octubre, ens 
reunim amb representats de la Comunitat Educativa de Sant Andreu:   Assemblea de 
professors de la  Zona:  Agnés Duch, Sara Manchado.Grup educació :Agnès Duch.AVV: Gemma 
Armengol (AVV Sant Andreu del Palomar).Coordinadora Ampa: Esther López, Eli Montserrat , 
Eduard Capdevila, David Cerrato, Jaume Matas, Eli Manen, Mònica Sandoval. 

S’acorda: Treballar conjuntament propostes i interessos en relació a la defensa de l’educació 
pública, definir els objectius de la comunitat educativa, crear un logotip que ens identifiqui i 
col·laborar conjuntament en algunes accions reivindicatives. 

S’informa que : Des de la Coordinadora intentarem  mantenir el contacte amb les Associacions 
de veïns no presents en aquesta reunió. Pensem que pot ser molt positiu unir forces de tota la 
comunitat educativa, des de l’Assemblea de Zona comenten que es treballa des d' una 
assemblea de mestres, es van fer moltes propostes que passaran als claustres de les escoles 
per ser debatudes i que retornaran a aquestes assemblees de zona per prendre les decisions. 
Des de l’AVV Sant Andreu del Palomar comenten que s’està organitzant un moviment ciutadà 
dinamitzat per les AVV de Barcelona, en contra del pressupostos antisocials, hi ha convocada 
una manifestació el diumenge 24 de Novembre.  

 



Ja en la reunió de la coordinadora es  va  debatre molt  si aquest format  seria duplicar 
informació i potser caldrà tornar al sistema d'abans.  Però  com ja ho havíem acordat així a 
l'anterior reunió de coordinadora, potser calia donar-nos temps i veure la receptivitat dels 
diferents membres i associacions. En funció de la participació en les properes reunions anirem 
valorant. 

1. Valoració actuacions  

1.1.Valoració de la lectura del manifest al plenari. 

El dijous 10 octubre a les 19:00 al Plenari el David Escutia  va llegir  el manifest en nom 
de la Comunitat Educativa de Sant Andreu. Va ser una oportunitat per presentar el 
treball fet des de la Coordinadora als grups polítics de Sant Andreu.    
1.2.Presentació de la comunitat educativa del districte al Regidor:El dimarts 15 
d’octubre a les 17.30 ens vàrem reunir amb el Regidor per expressar-li el nostre 
desacord amb les mesures adoptades aquest curs per part del Consorci. A la reunió 
van assistir diferents representants de la Comunitat Educativa: Sandra Led, Agnès Duc i 
Jaume Matas. Vàrem presentar els nostres objectius al regidor:  millorar el mapa 
escolar del districte per evitar els bolets. La implicació en els camins escolars. Treballar 
la idea d’una oficina de matriculació única. La Comunitat educativa va demanar la 
incorporació a la Comissió d’Educació que es va crear en l’últim plenari. 

Els representants que van assistir a la reunió faran acta per demanar al Regidor la 
signatura dels acords.    

1.3.Xocolatada  19 d’octubre  a la Pl. Orfila i presentació del manifest per recollir 
signatures des de l’AVV Sant Andreu Sud. 

La presencia dels timbals de les escoles va animar molt la xocolatada, va haver-hi força 
participació.  

2.Actuacions novembre 
S’acorda que una xerrada organitzada des de l’AFA de l’Escola Can Fabra per el 27 de 
novembre (sobre com afecten les retalles en l’Educació) , conjuntament amb la 
cercavila de grog i la recollida de signatures serien les accions del novembre. 

Es comenta el desacord amb alguns punts del manifest que apareix en el full per fer la 
recollida de les signatures. Es comenta que caldria posar el logo de la Comunitat 
Educativa si es considera una acció recolzada des de la resta de la comunitat. 

Després de molt debat, s’acorda que l’acció ja esta acordada i es va presentar al 
plenari.. i que per tant potser seria millor deixar estar aquesta acció i activar el treball 
conjunt amb les noves actuacions. Es va comentar que si la proposta es conjunta 
creada i organitzada per tota la comunitat educativa la posaríem amb logo de la 
comunitat educativa, però que si l'acció o proposta venia iniciada i liderant-la alguna 
de les associacions, coordinadora o grup...llavors el logo referent seria el qui lidera 



l'acció però adjuntant també amb col·laboració de la comunitat educativa i amb el logo 
d'aquesta. 

3.Noves propostes 
Quedarien pendents les accions per realitzar al llarg del curs. 
Des de la Pegaso proposen organitzar una Cursa de la Coordinadora per l’Educació 
Pública i repensar el Passeig per l’Educació. 
Des de Congrés-Indians proposen una acampada a Orfila. 
Des del Sagrer proposen inflar globus grocs i fer-los volar des de diferents escoles. 
Des de Can Fabra cal saber si la proposta de les Nadales continua en peu. 
S’acorda portar idees a la reunió de desembre. 
4.Compartim projectes d’AMPES:  “La Fira de comissions” AFA  Can Fabra. 
S’organitza una fira de comissions per visualitzar la feina que es fa des de l’Ampa. Es 
munten carpes amb estands i permet a cada comissió cridar l’atenció en relació al que 
fan.   
Es capten les famílies per implicar-se en diferents comissions. 
5.Nous projectes 
5.1.Camins escolars: el passant 5 de novembre es va fer la primera reunió per 
presentar els agents implicats en l’execució del primer camí escolar al districte que 
connectaria l’escola Bressol El Mar amb l’escola Mestre Gibert i Jesús Maria. 
Hi ha més camins traçats cal que les direccions de les escoles demostrin el seu interès 
en encabir els camins escolars dintre dels seus projectes pedagògics. Des de la 
Coordinadora anirem insistint en cada Consell Escolar del Districte. 
5.2.Compartir extraescolars entre Ampes; s’acorda preguntar quines activitats no es 
poden dur a terme a les nostres escoles per manca de participants. 
6.Altres informacions 
6.1.El representant de la coordinadora en la FAPAC (David Escutia) informa que des de 
FAPAC es plantegen fer un taller per les famílies nouvingudes.   L’AMPA de l’escola 
Pegaso esta interessada. Informa que ha creat un correu per rebre tota la informació 
relacionada amb FAPAC i que pot ser interessant a l’hora de fer el traspàs a la persona 
que sigui la representant en un futur:  
fapacbcnsantandreu@gmail.com   
6.2. Dubtes sobre economia 
Es planteja el tema de la comptabilitat AMPA-Escola. Fins a quin punt hi ha d’haver o 
no supervisió dels comptes de l’escola, qui assumeix els avançaments a les famílies en 
concepte de llibres i materials. Es va fer  un intercanvi de com ho fem a les diferents escoles 
i que va quedar obert a treballar des dels diferents consells escolars. 
 
S’acorda que la propera reunió serà a l’escola Congrés-Indians el dia 3 de desembre. 

mailto:fapacbcnsantandreu@gmail.com

