
Coordinadora Ampa Districte de  Sant Andreu 
Memòria curs 2013-14 

1.Han participat al llarg d’aquest curs:  
AMPA Eulàlia Bota (Merche Aguilar, Sandra Led), AMPA El Sagrer (Jaume Matas, 
Isaac Herrero, Albert Texidor), AMPA Pegaso (David Escutia, Dani Martínez, Sandra 
Llorente, Mireia Mercader, Jordi Suárez, Anselm Rodrigo), AMPA Ignasi Iglesias 
(Ascen Manau, Maribel Pérez , Ferran Moltó, Jordi Gol, Carol Albert, Margarita 
Guinot) , AFA Can Fabra (Sílvia Fuertes, Ave ,Marc Farré, Mònica Cano, José Luis 
Carol,Sandra Huerta), AMPA Congrés-Indians (Gonzalo, Núria Palenzuela, Rufino 
García, Laia Treserre, Miky Aragón, Cesc Mas), AMPA La Maquinista (Mireia Torrell, 
Ester Farre, Elisabet Ureña i Vanesa Benitez), AMPA INS Dr. Puigvert (Merche 
Aguilar), AMPA Alzina (Josep M Ustrell), AMPA Turó Blau (Esther López, Eli 
Montserrat, Eduard Capdevila, David Cerrato) AMPA Princep de Viana (Beatriz 
Patricio), AMPA Ramón i Cajal (Felipe Martínez),  AMPA Pompeu Fabra ( Nando 
Hernández, David ), AMPA Mestre Gibert (Eli Manen, Mònica Sandoval) 

• Grup educació Sant Andreu ( Agnès Duch, Sara Manchado, Raquel Peiró). 
• Associacions de veïns:  Sant Andreu Sud (Meritxell Canal,  Sandra  García, 

Valentí, Carles Mercader), Sant Andreu del Palomar (Gemma Armengol), La 
Sagrera (Emma Solà), La Maquinista(Marta Píriz  ), Sant Andreu Nord –Tramuntana 
(Jordi Cuevas). 

• Professors assemblea de zona: Helena Haro,  Agnès Duch, Alvaro Molero, 
Cristòbal Carrasco, Núria Casadella, Esther del Alcazar, Ignacia Fidalgo, Jordi de la 
Cruz, Anna Oliva, Lídia de Jaime . 

 
2.Els objectius plantejats per el curs 13-14 eren: 
2.1.Reivindicar l’escola pública de qualitat i denunciar l’augment de ràtio. 
2.2.Compartir projectes d’AMPES. 
2.3.Cohesionar la Comunitat Educativa del Districte. 
2.4.Impulsar la implementació del projecte Camins escolars.  
2.5.Creació d’una comissió de treball per definir el mapa escolar del Districte. 
 
 
3.Activitats i accions 
3.1.Accions mensuals per reivindicar  una escola pública de qualitat 
Hem realitzat com a mínim una acció mensual, sota el lema: 9 mesos-9 accions:  
Entrega d’una safata amb 27 bolets al regidor. Participació a la xocolatada organitzada 
per l’AVV Sant Andreu Sud. Xerrada “Cap a quina escola anem? Educar entre 
retallades i reformes. Lot de Nadal : lectura de la carta al reis al plenari del districte, 
entrega dècim loteria Nadal amb el número de signatures  recollides per reivindicar la 
necessitat de places públiques al districte, creació nadala reivindicativa i edició vídeo . 
“L’educació es desinfla si no la cuidem” gran inflada de globus SOS.” Les AMPEs 
creixem amb tu” exposició de projectes d’AMPA .Xerrada sobre la LOMCE i procés 
matriculació curs 14-15.”No  te la juguis amb l’educació pública “ (jocs esportius en 
família).Primera cursa masca solidària per l’Educació pública. 
 
 



 
Participació a les diferents vagues d'educació en contra de les retallades i la 
LOMCE,com també participació a la tancada a l'IES Pompeu Fabra per part de tota la 
comunitat educativa,amb debat i mostra de poesia reivindicativa. 
 
3.2.Projectes d’AMPA: 

•  “La Fira de comissions” AFA  Can Fabra. 
•  “ Jornada de treballs en família” AMPA Eulàlia Bota.  
•  “ +Educació” AMPA La Maquinista. 
•  “Festa de la solidaritat” AMPA  Mestre Gibert. 
•  “L’oncle buscall ” AMPA Pegaso 

 
3.3.Reunions periòdiques amb Comunitat Educativa 

 
Hem creat un espai mensual de reunions amb els representats de professors, 
associacions de veïns i altres entitats educatives. Hem crear un logotip que ens identifica  i 
hem col·laborat conjuntament en algunes accions reivindicatives. 

3.4. Activitats per la implementació del projecte Camins escolars. 

S’han fet les reunions amb les AMPA de les tres escoles implicades i els tècnics 
encarregats  per engegar el primer camí traçat (EB el Mar, Mestre Gibert, Jesús Maria). 

S’ha fet la diagnosi i l’aranya es farà pública al setembre. 

  
3.5.Comissió de treball per definir el mapa escolar del Districte. 
  
Degut que actualment estem patint any rere any situacions difícils per una manca de 
planificació per part de l’administració,des de la Coordinadora i Comunitat educativa 
endeguem un grup de treball per reflexionar i elaborar propostes i consideracions que 
incideixin per dibuixar un nou mapa escolar al nostre districte. 
Aquest curs a través d’una recollida d’enquestes s’intentava aclarir els motius per els 
quals les famílies es decidien anar a la pública o a la concertada al passar a la 
secundària. S’han recollit 77 enquestes de Mestre Gibert, Turó Blau, Pegaso i Sagrer. 
 
Components: Marta Píriz AVV La Maquinista,Sandra Garcia AVV Sant Andreu Sud, 
Miky Aragón Escola Congres Indians,Josep Lluis Carol Escola Can Fabra, Nuria 
Casadella USTEC-STEs (IAC),Jaume Matas Escola El Sagrer. 
  
 
Altres comissions de participació: 
 

• Participació a les reunions i assemblees de la FAPAC: Josep M. Ustrell. 
• Reunions zona: Sandra Llorente 
• Reunions marea groga: Sandra Llorente 
• Subcomissió de matriculació: Jaume Matas  
• Membres de la Permanent (CED): Mónica Sandoval 
• Membres del Consell Escolar Districte (CED): Esther López, J.M.Ustrell, 

Jaume Matas. 



• Comissió seguiment IES Can Fabra (Martí i Pous) Ester Farré 
 
 

 
 
 
 
 
Comunicacions als mitjans: 
Entrevistes periòdiques de Ràdio Trinitat en relació a les diferents accions. 
Publicació al “Cap a peus” dintre d’un monogràfic “Controvèrsies educatives” de les 
entrevistes a membres de la coordinadora sobre la falta d’un pla definit en matèria 
d’ensenyament. 
Publicació del Vídeo  “Nadala reivindicativa “ . 
El blog ha recollit les notícies, les fotos i altre  material relacionat amb les accions del 
curs.  
 
4.Valoració d'algunes de les activitats més significatives 
 

• El projecte “Un passeig per l’educació “ als premis Fapac, va resultar 
guanyador del 3r premi en la categoria “Fem xarxa per l’èxit escolar” de l’edició 
del 2014. 

• La cursa per l’Educació pública, la destaquem com a acció per mantenir-la cada 
any dintre del programa de festes de la primavera. 

• El Consell Plenari del Districte de Sant Andreu va acordar el passat 6 de maig 
mitjançant una declaració institucional, propulsada per la Coordinadora 
d'AMPAs, i signada per la majoria dels grups polítics, donar suport a la 
comunitat educativa del districte en totes aquelles accions de caràcter 
reivindicatiu i pacífic i d’insubmissió a la LOMCE que tinguin per objectiu 
garantir l’educació pública, de qualitat i en català. 

• En el mateix plenari se'ns va comunicar que se'ns ha atorgat la Medalla d'Honor 
de Barcelona i que serà lliurada el dia 30 de Novembre a l'Ajuntament de 
Barcelona per l'alcalde de la ciutat. 

• Participació com a jurat del concurs de poesia d'alumnes d'IES a la fira de 
comerç just i banca ètica realitzat durant les festes de la primavera del barri.  
 
 
 

 5.OBJECTIUS PER EL CURS 2014-15 

De cara al proper curs des la coordinadora proposem fer les reunions trimestrals, ja que 
a l’hora participen a les reunions de la Comunitat Educativa i altres reunions del 
Districte (consells escolars i de barri, plenaris, comissió permanent...). 

Definim 5 eixos de treball: 

1.RESISTÈNCIA A LA LOMCE: definir què cal fer per fer front a la LOMCE, cóm ens 
posicionem des de tota la comunitat educativa per presentar una resistència comú. 

2.PROJECTES DE DISTRICTE 



2. 1.Camins escolars 

Camins escolars: aquest curs s’ha posat en marxa el procés de diagnosi per definir un 
dels tres camins traçats al districte. Caldrà fer el seguiment del desenvolupament 
d’aquest .Caldria posar en marxa els altres dos camins traçats des del Districte. Les 
escoles haurien de manifestar el seu interès al districte.  

Fer extensiu a les direccions d’escola i consells escolar d'altres projectes de ciutat 
interessants d’activar des de les escoles.Com són: 

2.2.Comerç  i escola: L'objectiu és potenciar el comerç de proximitat. És un projecte 
d'escola, cal una inscripció prèvia que et permet participar d'un conjunt de sortides 
didàctiques i material pedagògic complementari. Les sortides són a comerços del barri o 
ciutat adaptades al grup edat i on es treballen experiències amb els diferents comerços 
per aprendre el que es fa en ells i en què consisteixen els diferents oficis. 

2.3.Temps de comprar , temps per jugar: L'objectiu és també potenciar el comerç de 
proximitat i es tracta de difondre a les famílies el programa. Aquest és durant les festes 
de Nadal. S'ofereix un espai lúdic gratuït per entretenir els nens mentre el pares fan les 
compres. En funció del valor dels tiquets de compra que presentis dels diferents 
comerços s'intercanvia per temps per jugar en aquests espais.  

3.COMUNITAT EDUCATIVA: continuar treballant conjuntament en aquelles accions 
comuns que es plantegin durant el curs. 

4.COMPARTIR TEMES I PROJECTES D’AMPA: continuar possibilitatnt un lloc i un 
temps per poder intercanviar el que es consideri en relació a les Ampes. 

5.MAPA ESCOLAR: 

Presentació dels resultats de l’estudi fet per el grup de treball “Mapa Escolar”. 

Altres activitats a participar pel curs 2014-15 

1.Fira d'entitats i cercavila festes del barri. 

2.II Cursa Masca Solidària per l’educació Pública. 

3.La fira de juny de la FAPAC. 

 

 

Barcelona, 1-7-2014 

Junta de la Coordinadora AMPES Districte St.Andreu 
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