
ACTA REUNIÓ COORDINADORA D’AMPES 

D’ESCOLES PÚBLIQUES DE SANT ANDREU 

5 de març de 2014 
Participants: 

 AMPA El Sagrer (Jaume Matas ), AMPA Pegaso (Sandra Llorente) , AMPA Congrés-

Indians (Miky  Aragón),  AMPA Mestre Gibert (Eli Manen, Mònica Sandoval), AMPA La 

Maquinista ( Ester Farré), AMPA Turó Blau (Esther López  ) ,  AMPA Alzina (Josep M 

Ustrell),   AMPA Príncep de Viana  ( Beatriz Pago) AMPA Ignasi Iglesias ( Jordi Gol, Carol 

Albert) 

1.Proposta acció professors de zona per el 29 de març 
Els professors de la zona es sumaran a les mobilitzacions proposades per l’assemblea de 

treballadors d’ensenyament: concentració per  el 29 de març. Tenim el cartell amb el logo de la 

Comunitat Educativa de Sant Andreu per penjar a les escoles. Acordem fer difusió. Les 

reivindicacions són: No al tancament de P-3, Substituts 100% de sou i cobrar des del primer  

dia, no a la LOMCE, no a la LEC.  

Es proposa també des de l’assemblea de zona  una  tancada el 28 març al Puigvert, la 

Comunitat Educativa faria allà mateix la trobada mensual. 

2.Futures accions:  

Abril 27 (diumenge) Trobada oberta a totes les AMPES i famílies per compartir temes 

d’Educació i AMPA.Cal definir el programa d’activitats. La Pegaso demanarà els permisos a 

l’escola per ocupar el pati i pistes. El Sagrer s’ofereix a organitzar un torneig o diada esportiva. 

Alguns lemes serien: No te la juguis amb l’educació pública´´, Marca-li un gol a la LOMCE, No 

juguis amb l’educació pública... Els professors de la zona proposen fer una taula rodona sobre 

L’esport a les escoles   l’Alvaro  Molero  professor  d’E.Física del Meste Gibert i participant en 

el Seminari d’Educació Física del districte explicaria els nous models en relació a la pràctica de 

l’esport. La Sara Manchado parlaria de l’activitat física en  l’educació infantil (psicomotricitat). 

Maig: Cursa per l’educació pública. Els Masques de Sant Andreu, volen organitzar una cursa. 

L’Àlvaro contactarà amb ells i explicarà la proposta. 

3.Enquestes per passar als pares de 6è. 

S’acorda que es passaran en paper i es portaran a la propera reunió de Coordinadora 

que serà el 2 d’abril a la Pegaso. 

4.Temes pendents per la propera reunió: 

Projectes d’AMPA: Pegaso “l’oncle buscall”. 

Projecte camins escolars. 

  


