
 

 

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

8 d’octubre 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  i 

Ferran Moltó) , AMPA Congrés-Indians (Núria Palenzuela), AMPA INS Dr. Puigvert 

(Merche Aguilar), AMPA Mestre Gibert (Eli Manen, Mònica Sandoval), AMPA La 

Maquinista (Mireia Torrell, Ester Farre, Elisabet Ureña i Vanesa Benitez), : AMPA Turó 

Blau (Esther López) AMPA Princep de Viana (Beatriz Patricio), AFA Can Fabra (Marc 

Farré), AMPA Alzina (Josep M Ustrell) Helena Haro (Ies Dr Puigvert). 

Grup educació Sant Andreu ( Agnès Duch, Raquel Peiró). 

Associació de veïns Sant Andreu Sud. ( Sandra  García, Carles Mercader) 

Associació de veïns Sant Andreu del Palomar (Gemma Armengol) 

Professors assemblea de zona: Helena Haro (IES Puigvert) 

Excusen la seva assistència : Marta Píriz ( AMPA la Maquinista ), Sònia Grau (AMPA 

Octavio Paz), Nando ( AMPA POMPEU FABRA) 

TEMES TRACTATS I ACORDS:  

Pla de treball curs 13-14: 

1.Accions per reivindicar l’escola pública de qualitat i denunciar la ràtio  27 a P-3 a 

algunes escoles del districte: 

Es valora molt positivament la participació a l’acció del  27 setembre : els grups de 

tabalers van ser un punt clau per propiciar la rebuda del Regidor a qui vàrem fer 

entregar de la safata amb els 27 bolets ( que coincidien amb l’augment de ràtio i els 

bolets fets a les escoles dels nostres barris. ) 

L’acció proposada per l’AVV Sant Andreu Sud (xocolatada el dia 19 d’octubre a les 

11:00 a la Pl. Orfila)  serà l’acció recolzada per la Coordinadora per l’octubre i el dia 27 

penjarem les fotos d’aquesta acció a les portes de les nostres escoles. 

Des de la pròpia coordinadora i les escoles que hi participem farem difusió en les colles 

de tabalers de les nostres escoles. 

 

 

 



El dijous 10 octubre a les 19:00 al Plenari el David Escutia  llegirà el manifest en nom 

de la Comunitat Educativa de Sant Andreu.   

El dimarts 15 d’octubre a les 17.30 ens reunirem amb el Regidor per expressar-li el 

nostre desacord amb les mesures adoptades aquest curs per part del Consorci. 

Confirmen la seva assistència a la reunió : Merche Aguilar, Sandra Led, Agnès Duc i 

Jaume Matas. 

S’acorda també que a la reunió de la preparació de la cercavila del proper 17 

d’octubre a les 20:30  es proposarà anar amb samarreta groga, els de Can Fabra, La 

Pegaso i Mestre Gibert  ja ho tenen acordat a les pròpies juntes.  

Quedarien pendents les accions per realitzar al llarg del curs, però de moment per 

novembre faríem la recollida de signatures i cercavila.  

Des de la Pegaso proposen participar a la cursa del club Natació Sant Andreu o cursa 

de la Coordinadora per l’Educació Pública i repensar el Passeig per l’Educació. 

S’acorda portar idees a la reunió de novembre. 

2.Nous projectes 

Camins escolars; el districte té traçats tres camins escolars. Es podríem començar a 

impulsar. La tècnica del districte informarà a les direccions de les escoles implicades. 

Compartir extraescolars entre ampes; s’acorda preguntar quines activitats no es 

poden dur a terme a les nostres escoles per manca de participants. 

3.Compartir projectes d’AMPES 

Novembre: “La Fira de comissions” AFA  Can Fabra. 

Desembre: “ Jornada de treballs en família” AMPA Eulàlia Bota.  

Gener: “ +Educació” AMPA La Maquinista. 

Febrer: “Festa de la solidaritat” AMPA  Mestre Gibert. 

Març : “Cavallets de mar” AMPA Pegaso 

Abril: “ Socialització llibres” AMPA Ignasi Iglesias  

 

4. Altres informacions 

Es posa en comú la informació al voltant de la Modificació del PGM de la Maquinista. 

El representant de la Coordinadora en la FAPAC (David Escutia) informa que la intenció 

de FAPAC és recollir el posicionament de les AMPA davant la vaga del 24 d’octubre. 

S’acorda la data i lloc de la propera reunió que serà el dia  6 novembre (dimecres) a les 

21.00 h a l’escola Turó Blau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


