ACTA REUNIÓ COORDINADORA D’AMPA D’ESCOLES
PÚBLIQUES DE SANT ANDREU
09 de març de 2017 – Escola 30 Passos
Assistents:
 El Sagrer (Josep Maria Ustrell, Isaac Herrero)
 Pegaso (Jordi Suárez)
 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 (Jose Luis Carol, Marc Farré)
 La Maquinista (Toni Garcia)
 Pablo Salvador (Pompeu Fabra)
 Turó Blau excusen la seva absència
1. Valoració Passeig per l’Educació
Transmetem la satisfacció del Districte amb l’acte. La Blanca Port, que hi va
assistir, va demanar que s’instaurés l’acte anualment i va indicar que podia
buscar fons per poder subvencionar l’acte.
Per fer la valoració repartim els presents en dos grup per analitzar pros i contres
de diferents aspectes del Passeig:
Ubicació
Mantenim
ubicació?
Data

PROS
Lloc lluminós, acollidor,
pas, es veia ple
la Per fidelitzar l’acte

CONTRES
de Massa a prop dels cotxes

El públic de les escoles més
allunyades no s’hi desplaça
Es pot informar de les dates Massa a prop de Santa Eulalia
de les portes obertes
i Carnaval
Propostes
Millor unificar les energies.
sense separar Van tenir èxit.
per escola
Actuació
Molt adient. Bé de preu.
Decidim:
-

Consolidar el lloc
Mantenir l’animació infantil
Seguir intentant que participi l’EMM i els caus i esplais

Propostes de millora:
-

Fer més visible l’espai d’assessorament.
Globus amb serigrafia i heli (bombona x 350 globus: 200 € aprox).

-

Programar l’acte i crear una Comissió a final d’aquest curs per començar a
preparar la proposta del curs vinent (tarima, punt de llum, taules i cadires es
demanen al Districte). Es proposa la dat de l’11 de febrer (el cap de setmana
després de Carnaval) si no coincideix amb el Cercavila de Santa Eulàlia.

2. Preparació reunió Comunitat Educativa
Informem que avui ha trucat la Blanca per informar que no pot reunir-se el 14
de març com teníem previst.
Grup de treball de comissions d’inclusió: la Blanca te el llistat de les
escoles que tenen comissió (ho han demanat a les escoles) i proposa la creació
d’un grup de treball amb elles. Es proposa el 14 d març per a fer una reunió
d’aquest grup de treball a les 18:30 a l’escola Eulalia Bota o a l’escola la
Maquinista.
Grup de treball de secundària: Es proposa fer difusió als grup de
Whatsapp per acabar de formar el grup amb la plataforma instiaLaSagrera i
altres persones interessades. Tasques d’aquest grup de treball: fer seguiment de
l’Institut Martí i Pous, anàlisi de necessitats reals de places de secundària.
S’afegeixen al Grup de treball: Josep Lluís Carol, Quim Roy, Isaac o Marta, algú
de Ignasi Iglesias i potser algú de La Pegaso.
Altres temes per la reunió de CE:
-

-

-

Places públiques: a la reunió de directors de centre amb inspectors de zona
es va proposar un bolet a P3 a escola Octavio Paz al 2017-2018 i un a escola
Pegaso 2018-2019.
Consorci unilateralment va decidir que l’escola 30 Passos tingui 3 línies
estructurals. Des de l’escola volen fer un escrit per fer demandes per
mantenir espais.
Consultes per la Blanca Port: com es troba la situació de l’escola la
Maquinista; nombre de línies oficial de l’escola 30 Passos; en quin punt està
la creació de la oficina única de matriculació; compromís de l’ajuntament de
no tenir més bolets; situació de les ampliacions de l’escola Dr. Ferran i Clua i
de l’escola Mestre Gibert.

3. Mancances/demandes
Queda pendent

4. Altres informacions, precs i preguntes
- Taula de treball del Bon Pastor: es reunirà el 29 de març a les 16:30 a la
seu del Districte.

-

Reunió de comissió permanent del CED: hi assistirà el David Escutia.
Debats Ara és demà (convoca CE de Catalunya) i Debat extraordinari
sobre Educació Pública:

Maquinista no s’adhereix a Ara És Demà perquè considera que les famílies no hi
estan representades.
Congrés-Indians: creuen important ser-hi al debat com a impulsors de la
innovació.
Ignasi Iglesias: no s’adhereixen a cap.
Resta d’escoles: no han fet debat.
-

Consell Municipal d’Educació del Districte: Jaume Solé Pardines de 30
Passos s’hi presenta.

Es convoca la propera reunió de Coordinadora el dia 27 d’abril a les 21 hores a
l’escola Mestre Gibert (C/ Irlanda, 15).

