
 ACTA REUNIÓ  16 gener  2014 

Participants:                                                                                                                                   

Assemblea de professors de la  Zona:  Agnés Duch,Grup educació : Agnès Duch. AVV: Gemma 

Armengol (AVV Sant Andreu del Palomar).Emma Solà (AVV La Sagrera), Marta Píriz (AVV 

Maquinista).Coordinadora Ampa:  Jaume Matas, Ester Farré. 

Excusen la seva assistència: Sandra G (AVV Sant Andreu Sud), Mònica S. (Coordinadora) 

1.Definir els objectius de la comunitat educativa i dels seus membres. Uns dels 
objectius serà obrir la comunitat educativa als grups d'educació no formal 
(agrupaments escoltes, esplais...).                                                                                                         
Les accions del 27 seran dinamitzades entre la comunitat i la coordinadora. Des del 
grup educació faran una prova pilot per poder crear un butlletí, de moment falta 
definir-lo, però amb la prova es veurà mes clar.                                                                    
2.Treballar conjuntament propostes en relació a la defensa de l'educació pública 
Creació d’un grup de treball amb possibles representats de totes les parts implicades 
per posar en evidència les necessitats educatives del districte, des de  la comunitat 
col·laboraran en la creació del document per fer l'estudi de escolarització. La Marta 
Piriz s'ha ofert a formar part del grup que s'ha creat des de la Coordinadora format per 
J.Luis Carol de Can Fabra i el Miky Aragón de Indians-Congrés i Jaume Matas El Sagrer. 
Respecte a la construcció del institut de Can Fabra, des de la seva comissió ens faran 
arribar un manifest per poder adherir-nos. El dia 12 de febrer hi ha una reunió a 
l'ajuntament a les17h, ens conviden ha assistir-hi.                                                      
Respecte a les escoles amb barracons, l'escola la Maquinista informa que donat els 
terminis que tenen per a la construcció de l'escola definitiva (2017). Faran una nota de 
premsa  demanant la ubicació de la escola provisional i l'ampliació de la mateixa fins a 
sisè per no haver d'estar cada curs escolars pendents de l'espai.                           
3.Col.laborar conjuntament en algunes accions reivindicatives                                         
El dilluns 27 de gener, ens  trobarem al parc de la Pegaso per inflar i desinflar globus grocs. El 
lema és : “L’educació es desinfla si no la cuidem”. És convidarà a les colles de tabals.                            
Al  febrer: es proposa una Taula, stand o espai  informatiu  del procés de preinscripció i 
matriculació i mostra dels diferents projectes dels centres educatius públics del districte a la 

Biblioteca  (+actuació castellera). Per aquesta acció es repartiran les feines una vegada 
acabades de concretar les necessitats. La Marta Píriz redactarà un document per poder 
entregar a les famílies. Es demanarà a les escoles el material per exposar, que és pugui 
plasmar en D-3 algun projecte comú d’AMPA-escola i després es muntaran els plafons. 
Des del grup d'educació prepararan document de la LOMCE 

S’acorda que la pròxima reunió serà el dia 13 a les 21 h a l’AVV de la Sagrera. 


