
ACTA REUNIÓ COORDINADORA D’AMPES 

D’ESCOLES PÚBLIQUES DE SANT ANDREU 

26 de novembre de 2014 

Participants: 

 AMPA El Sagrer ( Isaac Herrero ), AMPA Pegaso (Sandra Llorente, Dani Martínez) , 

AMPA Mestre Gibert (Eli Manen, Mònica Sandoval), AMPA La Maquinista ( Ester 

Farré), AMPA Alzina (Núria Casanoves i Josep M Ustrell), Esther López (Príncep de 

Viana)  AFA Congrés Indians (Miky Aragon) , AMPA Joan Fuster (Jaume Matas)  

1. Informació sobre subvencions de la “Fundació la Caixa” i “Educaixa” 

El Francesc Perera responsable de l’obra social La Caixa, explica la possibilitat d’accedir 

a diners  del fons social que la caixa té per destinar a projectes en les àrees de 

menjador i activitats extraescolars. Les diferents AMPES que decideixin si poden fer ús 

i beneficiar-se d’aquestes que contactin amb ell: 

fperera@lacaixa.es   618944924   

També ens informa d’altres recursos que educaixa posa al servei de les AMPES : un 

planetari mòbil és desplaça a les escoles (cal cobrir uns requisits tècnics, d’espai),  i un 

projecte de biologia (el macromicroscopi)... 

També tenen una bossa de voluntaris (treballadors i jubilats) que ofereixen el seu 

suport en diferents actes de caire socials, com festes...esdeveniments esportius... 

Les subvencions de Fundació la Caixa, són un altre recurs per obtenir finançament  per 

projectes d’AMPA, les convocatòries amb terminis de presentació de projectes surten al gener.     

2. ILP  

 Una persona de la comissió a favor de la  Iniciativa Legislativa Popular ens 

presenta la proposta de l’assemblea d’interins, és una proposta de llei 

estructurada en tres eixos principals: Desconcertació: Ensenyament públic des 

de bressol a universitat, el Català com a llengua vehicular per garantir la 

cohesió social i la Democratització dels centres (assemblees i participació de les 

famílies , El decret per l’autonomia de centres acaba amb la participació de la 

comunitat educativa). El resum dels seus propòsits és el següent:  

1. Fer efectiu, real i universal el dret a l’educació per part de tota la ciutadania sense importar 

el seu origen social, amb gratuïtat total des de bressol a universitat. 

2. Acabar amb els concerts escolars, amb la participació d’empreses privades al sistema 

educatiu públic i amb la privatització de la gestió de centres educatius públics de bressol a 

universitat.  
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3. Recuperar la gestió democràtica dels centres educatius arrabassada per la LEC i per la 

LOMCE amb la participació de famílies, infants i joves en els òrgans que li són propis. 

4. Instaurar un concepte d’autonomia de centres pedagògica i no de gestió, sense direccions 

imposades des de fora i amb projectes discutits al sí de l’escola, i sense la pressió de l’empresa 

privada en la funció que li és pròpia a la universitat. 

5. Una avaluació del sistema educatiu que serveixi als centres per a millorar i als estudiants per 

a reconèixer la seva feina i avançar en la seva formació. 

6. Allunyar-se de la flexibilitat laboral tan demanada per la patronal i els organismes financers 

internacionals mitjançant la funció pública, donant estabilitat i seguretat a les plantilles. 

7. Establir el català com a llengua vehicular de tot el sistema educatiu. 

8. La cessió de les Escoles Bressol de titularitat municipal i les subcontractades a la Generalitat. 

9. Un finançament acord amb la importància que té l’educació per a la vida de les persones i 

per a la societat, amb un percentatge del PIB igual, com a mínim, a la mitjana europea. 

Aquests nou principis bàsics suposarien capgirar el model educatiu actual i garantir una 

educació universal i gratuïta i així, la igualtat d’oportunitats.  

Qui vulgui signar la ILP, (mínim 50.000 per ser una contra llei contra  la LOMCe), 

Es pot signar  fins a finals de febrer. Es presenten a Parlament el 9 Març. 

3.Manifest en defensa de l’Educació pública llegit al Plenari 

S’acorda refer l’escrit proposat per l’AMPA  escola Pegaso ,i es prega la participació del Sagrer, 

l’altre escola implicada. Que s’enviaria per correu per fer les propostes de modificacions. 

4.Projecte d’AMPA:“La universitat del +educació ” de la Maquinista  

La Universitat de +Educació, recull tota una sèrie d’activitats educatives ofertades per 

diferents entitats del districte: biblioteques públiques, centres cívics, entitats culturals... 

algunes activitats són conjuntes per famílies i fills i filles. Al finalitzar el curs acadèmic, 

els infants i joves juntament amb les seves famílies si han fet un total de 7 activitats 

podran participar de la festa de graduació que és celebrarà al campus universitari de la 

UB.  

5.Recollida medalla d’honor ciutat de Barcelona 

S’acorda que la medalla anirà circulant per les diferents AMPES de les escoles que 

participen habitualment de les reunions. 

S’acorda la propera  reunió a l’escola  Congrés Indians, el dimecres 28 gener . 

  

 


