ACTA REUNIÓ COORDINADORA D’AMPA D’ESCOLES
PÚBLIQUES DE SANT ANDREU
18 de gener de 2017 – Escola Ignasi Iglesias
Assistents:
 El Sagrer (Josep Maria Ustrell, Isaac Herrero)
 Pegaso (Jordi Suárez, David Escutia)
 Institut Príncep de Viana (Esther López)
 Mestre Gibert i Camins (Reme Montoya)
 Congrés-Indians (Núria Baldomà, Miky Aragón)
 Eulàlia Bota (Andrea Rodríguez)
 Ferran i Clua (Marta Vallès)
 Ignasi Iglesias (Ramón Rey)
 30 passos (Irina Ribó, Jaume Soler)
 Can Fabra (Marc Farré, Izankun Olaran)
 Institut Puigvert (Mª Antonia Falo)
 La Maquinista (Toni Garcia)
1. Resum reunió Comunitat Educativa i demandes sorgides
S’explica el resum de la Reunió de Comunitat Educativa.
L’ampliació del projecte de l’escola Bernat de Boïl que ampliaran la oferta
fins a la ESO per intentar que els alumenes que hi assisteixen a l’escola
continuïn escolaritzats. Es parlen d’altres projectes similars a Nou Barris i
altres institut-escola i es comenta que no han sortit gaire bé perquè s’ha
perpetuat l’estigmatització.
Comenten que l’Institut Puigvert va demanar fer el batxillerat artístic però i
no li van acceptar i que el seguirà demanant.
Hem comprovat que els avantprojectes de les obres de l’escola d’Ignasi
Iglesias i l’EBM canòdrom han estat adjudicats.
Sobre el Suport Educatiu d’alumnes amb NEE: Andrea (Eulalia Bota) explica
els projectes que es volen proposar al grup de treball que va proposar fer la
Blanca Port. Els projectes s’han treballat des de la Comissió de Diversitat de
l’Eulalia Bota: “Patis dinàmics” i “Apadrinaments”.
Es parla de com actuar com a Coordinadora. A Pegaso han aconseguit
ampliacions d’hores a base d’insistir dels d’AMPA i escola.
Entenem que és un tema prou important com ver a establir actuacions
conjuntes per assegurar que allò que s’aconsegueix en una escola no
repercuteixi a la resta, donat que el concurs del servei de vetlladors és una
borsa d’hores que assigna el Consorci.
FaPaC no està al cas del tema de vetlladors. Es proposa treure el tema a la
propera Assemblea Territorial de FaPaC de Barcelona Ciutat.

2. Passeig per l'educació
S’informa de que les entitats de lleure no han donat resposta a la nostra
demanda. Farem contacte directe per intentar que hi participin.

3. Definir problemes/neguits/mancances comunes
Es proposa contactar amb persones amb poder de decisió.
Es parla de Montse Benedí (Presienta del districte); Carme Andrés
(regidora); Miquel Angel Essomba (Representant Ajuntament al Consorci)

4. Calendarització de la resta del curs
Dates acordades per a properes reunions:
Dimarts 7 de febrer 2017 a l’Escola el Sagrer.
Dijous 9 de març de 2017 a l’escola 30 Passos, si és possible.
Dimarts 14 de març a les 19:30 a la Seu del Districte, reunió de Comunitat
Educativa del districte amb Blanca Port.
Dijous 27 d’abril de 2017 a l’escola mestre Gibert.
Dijous 8 de juny de 2017 a l’escola Can Fabra, reunió de valoració i comiat.

5. Altres informacions, precs i preguntes
- David Escutia informa sobre la reunió sobre el Projecte d’Eines per
Canvi, promogut pel Consorci, al que s’han adherit algunes escoles. El
projecte està en procés. Li queden uns 6 mesos per definir les accions i
en 3 anys es farà extensiu a tota Barcelona. El Projecte d’Escola Nova
21 promogut per la Fundació Jaume Bofill, Fundació la Caixa i la
Diputació s’ha fet visible abans i per tots els mitjans. Es comenta, sense
ser una explicació oficial, que les escoles que s’han inscrit i estan
innovant simplement reben subvencions per alliberar mestres que van a
aprendre a les escoles impulsores.
- Expliquen que el Projecte “Ara és demà” es principi eren membres del
consell Escolar del Districte, però la Blanca diu que són obertes. Es fan
ponències i es creen espais de debat.

