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

22 d’abril de 2015	  
Participants:	  

	  AMPA	  El	  Sagrer	  (	  Isaac	  Herrero	  ),	  AMPA	  Pegaso	  (Sandra	  Llorente,	  Jordi	  Suarez,	  David	  
Escutia	  )	  ,	  AMPA	  Mestre	  Gibert	  (Eli	  Manen,	  Mònica	  Sandoval),	  AMPA	  La	  Maquinista	  (	  
Ester	  Farré),	  AMPA	  INS	  Alzina	  	  (Josep	  M	  Ustrell),	  AMPA	  INS	  Príncep	  de	  Viana	  (Núria	  
Calbó,	  Esther	  López),	  	  AFA	  Congrés	  Indians	  (Miky	  Aragon),	  AMPA	  INS	  Joan	  Fuster	  
(Jaume	  Matas),AMPA	  Ramón	  i	  Cajal	  (Felipe	  Martínez),	  	  AFA	  Can	  Fabra	  (Emili	  Mas)	  

Excusa	  la	  seva	  assistència	  l’Alicia	  Chamorro	  (	  AMPA	  Turó	  Blau)	  	  

1.Venda	  de	  llibres:	  Abacus	  i	  Iddink	  	  

Iddink	   (	   empresa	   origen	   holandès)	   distribueixen	   llibres	   de	   text	   per	   ser	   reutilitzats.	   Des	   del	  
primer	  curs	  ofereixen	  “ecobooks”	  (economia	  i	  ecologia)	  	  fan	  inversió	  en	  llibres	  el	  curs	  vinent	  a	  
primer	  i	  tercer	  d’ESO	  han	  de	  canviar	  llibres	  per	  adaptar-‐se	  a	  la	  LOMCE.	  	  

Ells	  fan	  tota	  la	  feina	  perquè	  les	  famílies	  fan	  les	  comandes	  a	  la	  seva	  pàgina	  web,	  van	  a	  reunions	  
de	  pares,	  expliquen	  com	  fer	  comandes	  i	  pagaments,	  en	  l’actualitat	  treballen	  amb	  Alzina,	  Joan	  
Fuster,	  Puigvert,	  Sant	  Andreu.	  	  

Abacus	  també	  fa	  acords	  per	  la	  socialització	  de	  llibres,	  venen	  llibres	  a	  la	  pròpia	  escola	  i	  també	  a	  
la	  botiga.	  En	  funció	  de	  l’opció	  l’AMPA	  té	  més	  o	  menys	  beneficis.	  Els	  llibres	  d’infantil	  a	  Abacus	  
no	  tenen	  descompte	  si	  els	  compres	  directament	  sense	  ser	  soci.	  	  

2.FAPAC	  (Presentació	  referent	  territorial	  i	  resum	  reunió	  general	  Catalunya).	  

La	  referent	  territorial	  és	  la	  Maica	  Rodero.	  A	  la	  reunió	  es	  va	  parlar	  de	  com	  afecta	  a	  les	  AMPA	  el	  
canvi	  de	  les	  normatives	  fiscals.	  La	  Fapac	  dissenyarà	  un	  full	  de	  ruta	  per	  evitar	  que	  cada	  vegada	  
que	  canviï	  el	  govern	  canviï	  la	  llei	  (com	  ha	  passat	  amb	  la	  LOMCE,	  que	  no	  contempla	  el	  pacte	  per	  
l’educació	  a	  Catalunya).	  	  

La	  FAPAC	  té	  designat	  un	  responsable	  per	  el	  projecte	  clau	  2015-‐2020	  entenent	  l’educació	  com	  
un	  tema	  global	   i	  holístic	  del	  desenvolupament.	  La	  FAPAC	  ha	  fet	  conveni	  amb	  Abacus,	  amb	  el	  
carnet	  de	  soci	  de	  família,	  es	  podrà	  ser	  soci	  de	  més	  opcions.	  

3.Insubmissió	  a	  la	  LOMCE	  	  

En	  relació	  a	  les	  proves	  de	  3r	  de	  primària	  s’ha	  fet	  un	  document	  per	  eximir	  de	  responsabilitat	  als	  
mestres.	  En	  el	  nostre	  districte,	  Pegaso	  i	  Sagrer	  	  estan	  a	  llista	  d’escoles	  insubmises.	  	  

Adjuntem	  els	  documents	  per	  enviar	  al	  departament.	  	  	  

4.Reflexions	  sobre	  els	  fets	  al	  	  JOAN	  FUSTER	  

Reiterem	   la	   idea	  del	  manifest	  del	   Joan	  Fuster	  de	   la	  Comunitat	  Educativa.	  Necessitem	  temps,	  
reflexió,	  moderació,	  i	  treball	  en	  	  xarxa	  per	  poder	  acompanyar	  i	  trobar	  mesures	  que	  permetin	  la	  



prevenció.	  Demanem	  tacte,	  sensibilitat,	  i	  sobre	  tot	  una	  posició	  ètica	  als	  professionals	  que	  són	  
els	  que	  treballen	  en	  la	  transmissió	  de	  la	  informació	  i	  generen	  l’opinió	  pública.	  	  	  

Un	   aspecte	   compartit	   per	   la	   comunitat	   educativa	   és	   que	   els	   projectes	   dels	   Instituts	   escoles	  
milloren	  el	  trànsit	  i	  l’adaptació	  entre	  les	  dues	  etapes.	  En	  el	  mapa	  escolar	  hauria	  	  d’aparèixer	  la	  
proposta	  dels	  instituts	  escola.	  

5.Segona	  cursa	  per	  l’educació	  pública	  

Ja	  està	  en	  marxa	   l’organització	  de	   la	   segona	  edició	  de	   la	  cursa	  Masca	  per	   l’Educació	  Pública.	  
Tindrà	  el	  mateix	  recorregut	  que	  el	  curs	  passat.	  

6.Consell	  Escolar	  Districte:	  mapa	  i	  camins	  escolars.	  

S’ha	  constituït	  el	  Consell	  Escolar	  del	  districte	  després	  de	  les	  eleccions	  per	  renovació	  de	  càrrecs	  	  
S’avança	  en	  l’organització	  de	  la	  festa	  de	  la	  inauguració	  dels	  camins	  escolars	  pel	  5	  juny.	  

7.Premis	  Fapac	  

Hem	  presentat	  el	  projecte	  de	  la	  Cursa	  Solidària	  del	  curs	  13-‐14.	  	  

8.Candidatures	  per	  relleu	  junta	  

Si	   al	   juny	   no	   es	   presenta	   cap	   candidatura,	   caldrà	   revisar	   la	   forma	   de	   continuació	   de	   la	  
Coordinadora.	  

	  


