
Coordinadora Ampa Districte de  Sant Andreu 

Memòria curs 2012-13 

1.Han participat al llarg d’aquest curs:  
 AFA Can Fabra ( Sílvia Fuertes, Alícia Pueyo, Mònica Cano), AFA Congrés-Indians (Núria 

Palenzuela, Laia Tresserra), AFA La Maquinista (Marta Píriz, Ester Farre, Yurre Viana 

Echevarria,), AMPA Eulàlia Bota (Montserrat Llansola,Mercedes Aguilar, Carlos Alonso) 

AMPA INS Puigver  (Merche Aguilar, Mercedes Peña, Jose Maria Roca, Olga Sánchez, 

Maria Luisa Bandera),  AMPA Ignasi Iglesias(Ferran Moltó, Maribel Pérez, Ascen 

Manau, Salvador Ruíz, Ramón Rey), AMPA Pompeu Fabra(Nando ), AMPA Pegaso(Dani 

Martínez, Sandra Llorente, Mireia Mercader, David Escutia, Gemma Llamas, Xavier 

Harder) AMPA Turó Blau (Esther López, Elisabet Montserrat), AMPA Octavio Paz(Sònia 

Grau, Conxita Araújo ) ,AMPA El Sagrer(Jaume Matas, Albert Teixidor, Isaac Herrero, 

Ramón Pavia ), AMPA Estel (Natalia Tolosa, Agata Constanti), AMPA Mestre Gibert( Eli 

Manen, Mònica Sandoval) , AMPA FERRAN i CLUA (Eduard Llorca), AMPA Alzina (Josep 

Maria Ustrell ), AMPA IES PRINCEP DE VIANA ( Beatriz Patricio), AMPA EBM el Parc de 

la Pegaso (Sandra Llorente) 

 Representants assemblea de  professors: Sandra de Furundarena , Consol 
Escrig,  

 Representants grup educació: Agnés Duch, Lluís Parra, Sara 

 Representants AVV: Carles Mercader, Josep Barbero, Gemma Armengol 
 
2.Els objectius plantejats per el curs 12-13 eren: 

 Establir criteris comuns d’informació entre les AMPA del districte. 

 Compartir projectes entre centres. 

 Planificar accions en xarxa per reivindicar  la qualitat en l’escola pública. 

 Establir canals de comunicació directa amb la FAPAC. 

 Establir canals de representació en el consell escolar del districte. 

 Fer visible al districte  la feina desenvolupada des de les AMPA  

 Fer xarxa entre la Coordinadora i les diferents associacions de veïns del 
districte. 

 Fer xarxa entre els diferents sectors de la comunitat educativa del districte 
(sindicat, professors, directors). 

 Seguiment del procés de matriculació  
 
3.Activitats i accions 

 Reunions periòdiques de la pròpia coordinadora i convidats: 
Xerrada de l’Assemblea Nacional de Catalunya.  
Xerrada coordinadora de Gràcia a càrrec d’Andrés Encinas. 
Xerrada FAMPAS-Badalona  (maig) per explicar-nos com van organitzar la seva 
diada de l’ensenyament i assessorar-nos en el disseny del nostre passeig per 
l’ensenyament. 



Espai de traspàs d’informació del grup d’educació i dels professors de zona al 
primer punt de l’ordre del dia de les reunions. 

 Curs organitzat per la FAPAC  per els representants de pares als Consells 
Escolars (Octavio Paz al Novembre) 

 Mobilitzacions en contra de la LOMCE (llei Wert) i les retallades (tancada a 
l’IES Puigvert, recolzament a la vaga general en educació  a l’abril) 

 Participació com a membres de la Comunitat Educativa del districte ( La 
Coordinadora conjuntament amb professors de zona i grup d’Educació) a la 
mostra d’entitats de les festes de la Primavera. 

 Presentació del Projecte de la Coordinadora (treball en xarxa) als Premis 
Fapac 

  I Passeig per l’educació pública (juny) 

 Reunió amb AVV per unir esforços en relació a les reivindicacions en relació a la 
manca de places escolar i la seva gestió (juny) 

 
Representació de la coordinadora en altres entitats: 

 Consells escolar del districte i a la reunió de la permanent prèvia als consells:  
 Josep Maria Ustrell, Esther López , Jaume Matas , Marta Píriz, Merche Aguilar ,    
Mònica Sandoval. 

 Participació a les reunions i assemblees de la FAPAC:  David Escutia i Dani 
Martínez. 

 Reunións zona: Sandra Llorente 

 Reunions marea groga: Sandra Sandra Llorente 

 Subcomissió de matriculació: Jaume Matas 
 
Comunicacions als mitjans: 
Entrevista de Ràdio Trinitat en relació al Passeig per l’educació. 
Publicació al “Cap a peus” dintre d’un monogràfic “La comunitat educativa en peu de 
guerra” de la entrevista a l’Eli Manen sobre els objectius de la coordinadora. 
Publicació del Video del  “I Passeig per l’educació” a la  pàgina web de l’Ustec. 
El blog ha recollit les notícies, les fotos i altre  material relacionat amb les accions del 
curs.  
  
4.Valoració de les activitats més significatives 

 L’Elaboració del projecte per presentar als premis Fapac va suposar un punt de 
partida per començar a treballar en xarxa, compartint projectes de les diferents 
AMPA i consolidar l’estructura de comunicació a la pròpia coordinadora. 
L’activitat central del projecte era fer visible el treball de les AMPA al conjunt 
del districte mitjançant el passeig per l’educació. 

 Passeig per l’educació pública de qualitat  
Recollim la valoració feta per la directora de l’escola La Maquinista: 
Ha estat una primera trobada on s’ha fet visible la qualitat de l’escola pública, fugint de 
la competició o la imatge de cada centre en particular per fer palès que entenem 
l’escola com un servei públic que troba la seva raó de ser en oferir la màxima qualitat 
de servei i en treballar conjuntament per assolir una escola catalana de qualitat per a 
tothom, on les maneres de fer facin explícits els valors que transmetem: compromís, 
equitat i confiança. 



Les comunitats educatives ( alumnat, famílies i educadors)compartim objectius i ens 
impliquem per assolir-los, generant una força multiplicadora per aconseguir l’èxit per 
tothom. 
Ha estat un primer passeig, però continuarem caminant plegats per anar més lluny. 
Anna Comas. (Directora de l’escola La Maquinista) 
A part de l’Anna, també ens van donar el seu suport en el passeig altres direccions: 
Xavi Planes (Ignasi Iglesies), Ferran Català (Turo Blau), Isabel Balaguer (IES Alzina),  
Jesús Diez (Eulàlia Bota), Leo Carbonell ( Pompeu Fabra) , Carme (Can Fabra), Carmina 
(Bernat de Boi).  
Cal esmentar el recolzament d’altres direccions que ens van deixar també  materials i 
vídeos.  
 
5.Temes pendents per el proper curs: 

 Accions per reivindicar l’escola pública de qualitat i denunciar la ràtio  27 a P-3 
a algunes escoles del districte. 

 Posar en comú els diferents projectes d'Ampa. 

 Tornar-nos a presentar les premis FAPAC  amb el l passeig per l’educació. 

 Redefinir  i/o  organitzar si s’escau  el II passeig per l'educació. 
 Camins escolars (estan traçats) caldria rescatar-los i posar-los en marxa. Les 

escoles haurien de manifestar el seu interès al districte. Ens agradaria que ens 
expliquessin el Projecte des del districte. 

 Reflexionar sobre la jornada continuada (coordinadora d’AMPA de Santa 
Coloma) i debatre aspectes que facilitarien l’organització del temps en el cas de 
la secundària a on ja s’aplica la compactació de jornada (per exemple...) 

 Necessitat de places al districte, hem demanat des de les AVV i coordinadora 
que la subcomissió de matriculació pugui anar treballant al llarg del curs per tal 
de posar en evidència aquesta necessitat. 

 Possibilitat d’oferir i compartir extraescolars entre les escoles. 

 Fer difusió del projectes presentats al Consell escolar de districte ( “El comerç a 
les escoles”) 

 


