ACTA REUNIÓ COORDINADORA D’AMPA D’ESCOLES
PÚBLIQUES DE SANT ANDREU
07 de febrer de 2017 – Escola el Sagrer
Assistents:
 El Sagrer (Josep Maria Ustrell, Isaac Herrero)
 Pegaso (Jordi Suárez, David Escutia)
 Institut Príncep de Viana (Esther López)
 Congrés-Indians (Miky Aragón)
 Eulàlia Bota (Andrea Rodríguez)
 Ferran i Clua (Marta Vallès)
 Ignasi Iglesias (Ramón Rey)
 30 passos (Marc Charles, Jaume Soler)
 Can Fabra (Izankun Olaran)
 Turó Blau (Alicia Chamorro)
 La Maquinista (Toni Garcia)
1. Passeig per l’Educació
a) Documentació: Tenim mapa del districte però sense actualitzar. Busquem
mapa amb les escoles noves. S’ha demanat al Districte (hem trobat un tríptic
del curs 2012-2013 per poder fer un Roll-up (ens han dit que pot costar uns
80 €) amb el mapa i els noms de les escoles que es pugui ampliar amb certa
qualitat. El Josep Mª s’ofereix a fer-ho.
b) Espai d’acompanyament a les famílies:
Hi haurà disponible documentació: mapa, calendari portes obertes dels
centres públics del Districte, dates de matriculació, docs de les Ampa’s,
indicació d’àrees d’influència i adscripcions de centres.
Es proposa que els voluntaris que informen vagin identificats (amb codi de
colors que coincideixi amb el mapa), depenent si són de Bressol, Primària o
Secundària.
c) Cal fer un mail per les AMPA’s indicant:
Que demanem 10 fotografies en paper fotogràfic de mida 15 x 20 cm on es
mostrin coses destacables que es facin a les escoles.
Que calen voluntaris que puguin informar de la seva experiència en el procés
d’inscripció.
Demanant que es faci difusió a les escoles de l’acte, amb el cartell dissenyat.
d) Reivindicacions: Es preveu que hi hagi espai per a venda de samarretes
reivindicatives i espai per voluntaris de col·lectius (Famílies sense plaça,
LGTVI, ..), espai per a mostrar les fotografies que es penjaran amb cordill i
pinces, per mostrar les imatges de la campanya de Pegaso amb AMPA i sense
AMPA. El Sagrer disposa de carpes que es podran fer servir pel Passeig.
Es proposa que hi hagi informació de la FAPAC.
e) Activitats de lleure: de les entitats amb les que hem contactat, o estan fora
aquell dia o no tenen disponibilitat, de manera que no es podrà dur a terme
aquesta proposta.
Alternativa: taller de pintar cares a càrrec d’un grup de voluntaris del Sagrer.
Es faran servir pintures que tenen i es reposaran les que calgui.
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g)
h)
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D’una escola també ens han proposat alguns pares que poden organitzar
jocs. Es contactarà per veure viabilitat.
Actuacions a l’escenari: l’escola EMM de Sant Andreu ens va derivar a la
seva AMPA per coordinar-nos i aquesta ens va derivar al Dinamitzador de
l’escola de música, que es va posar en contacte amb l’Isaac i ens va oferir
que vingués un quartet de saxos, que era l’únic disponible.
Altres alternatives: Maquina de xapes: és mirarà si Can Fabra o Pegaso en
tenen i es buscarà el material.
Horaris:
10:45 – 11:15 Tabals
11:30 – 12:00 Quartet saxos EMM
12:30 – 13:30 Grimpallunes (porten el seu equip de so.
El punt de llum ja està demanat al Districte, a través de la Joana Bonaterra.
Convoquem als voluntaris per muntar el diumenge 19 de febrer a les 9:30.
Difusió: ens repartim les escoles bressol entre els assistents per repartir els
cartell i informar sobre l’acte al màxim d’escoles bressol possibles.
Es reparteixen cartell impresos per les AMPA’s. Es proposa fer mail convidant
als càrrecs polítics (Miky).
Es buscarà un fotomatón que es va crear pel passeig anterior per convidar a
fer reivindicacions a través de les xarxes.
Responsabilitat Civil: el Passeig, com activitat proposada per les AMPA’s,
siguin dins o fora de l’escola, estan cobertes per la responsabilitat Civil de
FAPAC.

2. Altres informacions, precs i preguntes
Es parla sobre la demanda que ha iniciat l’escola Llorers. Expliquen que FAPAC
no s’ha posicionat de forma clara si ho recolza o no.
S’informa de que s’ha obert un compte bancari a nom de la Coordinadora
d’AMPAs per poder tramitar la petició d’ajuts per a la Trobada de Gegants
d’Escola.
Es proposa establir una quota per pertànyer a la Coordinadora per disposar de
fons. Es decideix que cal establir els objectius i accions que es volen fer com a
Coordinadora per poder valorar la idoneïtat d’establir una quota i contemplar
quines despeses anuals suposa el compte bancari per valorar si mantenir-lo.
Consell Municipal d’Educació del Districte: Demanen a les escoles que nomenin a
un membre de l’AFA com a representant del Consell Escolar i cal presentar-se.
Abans del dia 20 cal presentar qui hi anirà en representació del Consell Escolar
de l’escola per votar.
Es comenta que el comissionat d’educació de Barcelona, Miquel Àngel Essomba,
ha encarregat un informe sobre vetlladors i cal veure què passa i si hi ha una
nova partida pressupostària de l’Ajuntament.

