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

4 de febrer de 2014 
Participants: 

 AMPA El Sagrer (Jaume Matas ), AMPA Pegaso ( Mireia Mercader, Sandra Llorente) , 
AMPA Congrés-Indians (Laia Treserre ,Miky  Aragón),  AMPA Mestre Gibert (Eli Manen, 
Mònica Sandoval), AMPA La Maquinista ( Ester Farré), AMPA Turó Blau (Esther López  ) 
, AFA Can Fabra ( Sandra ), AMPA Alzina (Josep M Ustrell),   AMPA Príncep de Viana  ( 
Beatriz Pago) AMPA Ignasi Iglesias ( Jordi Gol, Carol Albert, Margarita Guinot) 

Ordre del dia: 

1.Accions reivindicatives en defensa de l’escola pública 
Març: Petita mostra- exposició dels diferents projectes dels centres educatius públics del 
districte .Cada escola podria aportar una fotografia d’una activitat amb un petit peu explicatiu 
muntat en plafó. Quedarien visualitzades les ampes i  els nous pares reben la informació abans 
d’arribar a l’escola . Alguns lemes serien: “Les AMPES  creixerem amb tu ....       si la LOMCE no 
s’aplica” “A la pública les AMPES  fem escola” “Entre tots fem pinya”  “Les AMPES  farem pinya 
amb tu” “No deixem que l’escola pública faci llenya”. 

Hauria d’estar preparar el 5 de març i portar-ho a la reunió. Cada escola  aportarà un  cartell  
DINA 3, que  després enganxarem a un plafó de cartró ploma . 

Diumenge 9 de març al matí faríem la presentació. 

Abril 27 (diumenge) Trobada oberta a totes les AMPES i famílies al parc de la Pegaso, 
amb diferents taules rodones (de 10 a 12 h)  i un dinar de carmanyola. El Sagrer 
s’ofereix a organitzar un torneig per fer visible les reivindicacions. Es faria a les pistes 
de l’escola Pegaso. Al programa de festes de Sagrera sortirà anunciat: “No te la juguis 
amb l’educació pública´´,  “Marca-li un gol a la LOMCE”, “No juguis amb l’educació 
pública”.  

Al Maig la proposta seria una cursa per l’educació pública. 
 
2.Grup de treball "Estudi mapa escolar districte."  
El membres que participen en aquest grup són  J.Luis Carol de Can Fabra, el Miky 
Aragón de Indians-Congrés, la Marta Píriz de la Maquinista i Jaume Matas del Sagrer.  
El Miky Aragón va assistir al taller de l’assemblea de la FAPAC a on es van donar eines 
per elaborar el document del mapa escolar. 
 
3.Projectes d'AMPA  
S’explica la  “Festa de la solidaritat” AMPA  Mestre Gibert, que queda emmarcada 
dintre de les tres festes que s’organitzen cada curs. Aquesta és organitzada per les 
famílies de 1r, la festa de  Carnestoltes 6è i la de fi de curs els pares de 4t. 



És una oportunitat per animar a les famílies de tres cursos diferents a participar cada 
curs i poc a poc, s’aconsegueix la implicació d’un gran nombre de famílies. 
 
4.Informacions vàries: 

Des de la coordinadora presentarem el projecte del “Passeig per l’Educació Pública” als 
Premis Fapac en la categoria fem xarxa per l’èxit escolar. 

Es presenta una memòria d’AMPA i una justificació de pressupostos. S’obre el debat 
sobre la utilitat de les memòries per recollir i sistematitzar la feina, així com per 
informar a la resta de les famílies.  

També es comparteixen els diferents estils de liderar les juntes de les AMPES i la 
participació de la resta de famílies que volen incorporar-se i col·laborar. 

5.Torn obert de paraules i altres. 
Es proposa que a la propera reunió s’expliqui l’organigrama de participació de la 
Comunitat Educativa. 
Es comenta la reunió de seguiment de l’IES  de Can Fabra. 

 


