ACTA REUNIÓ COORDINADORA D’AMPA D’ESCOLES
PÚBLIQUES DE SANT ANDREU
11 de gener de 2018 – Escola Pompeu Fabra
Assistents:
 Escola El Sagrer (Isaac Herrero)
 Escola Dr. Ferran i Clua (Marta Vallès)
 Escola Ignasi Iglesias (Ramon Rey)
 Escola Pompeu Fabra (Pablo Salvador)
 Escola Congrés-Indians (Jordi de Carreras, Xavier Vergés)
 Escola 30 passos (Jaume Solé)
 INS Martí i Pous (Josep M. Ustrell)
 Eulàlia Bota, Mestre Gibert, Ramón i Cajal i institut Puigvert excusen la
seva absència
Ordre del dia:
1. Valoració del servei de Casal durant la jornada electoral
Pel dia 21 de desembre, declarat no lectiu, en que es van realitzar la darrera
jornada electoral es van compartir des de Coordinadora d’AMPA, dues propostes:
Es va organitzar un Casal d’un dia amb l’AMPA La Maquinista i l’entitat CET 10 a
l’escola La Maquinista. Hi van assistir uns 19 infants, la majoria de la mateixa
escola.
L’AMPA Pegaso també va organitzar una sortida amb l’entitat 7 d’aventura i hi
van participar uns 20 infants.

2. Passeig per l’educació
El període d’inscripcions serà entre el 12 i el 22 de març.
El 22 de gener està previst tancar dates i oferta de places, així que esperem que
a la propera reunió de Comunitat Educativa prevista pel dijous 25 de gener, ja
tinguem les dades.
Es proposa com a data el 25 de febrer per intentar que no hagin començat les
portes obertes de la majoria d’escoles públiques.

Es proposa que si hi ha alguna data anterior, s’indiqui al propi cartell amb el que
s’informi del Passeig. Es demana als representants de Congrés-Indians si poden
contactar amb la persona que fa fer el cartell l’any passat per demanar una nova
proposta.
Es proposa com a lloc per a celebrar el Passeig, la Plaça de Can Fabra.
Disposarem de 4 carpes cedides per l’escola El Sagrer i es proposa repartir-les de
la següent manera:
1 carpa per fer visibles les reivindicacions de la Maquinista
1 carpa per les Comissions d’inclusió del Districte.
1 carpa on tenir informació de les portes obertes de les escoles.
1 carpa on fer visibles els valors de l’ensenyament públic. Es fa un repàs dels
valors que defensa FAPAC i acordem que volem fer visibles al Passeig els
següents valors: Escola pública de qualitat, sostenible, innovadora, laica,
participativa/democràtica/crítica, integradora, inclusiva, coeducativa, gratuïta i
catalana. Es preveu que es puguin vendre samarretes grogues en defensa de
l’ensenyament públic i verdes de la plataforma “Insti a La Sagrera”.
Es proposa que cada escola porti imatges representatives d’aquests valors per
exposar, com l’any passat a les carpes del Passeig. Fotos 15 x 20 cm (10 fotos
aprox).
Tasques:


Demanar escenari i punt de llum a Districte a través de la Blanca Port
(Isaac-Marta).



Demanar a la Comissió d’inclusió

propostes de jocs inclusius (Ramón

contacta amb Andrea per demanar proposta).


Demanar a un cantautor, pare de 30 passos, si te disponibilitat per actuar
aquell dia (Jaume contacta amb ell).



Demanar si vol participar Blai Senabre, d’Eulalia Bota que fa conta contes
(Isaac).



Contactar amb l’EMM Sant Andreu per si tenen disponibilitat per participar
(Isaac).

3. Traspàs de la reunió de la Taula de Secundària
El 14 de desembre es va reunir la Taula de secundària del Districte on la Blanca
va informar dels següents temes:
Per al nou institut a Sant Andreu, ja hi ha un espai reservat al final de la Rambla
Onze de Setembre, on es troba amb les vies del tren. Tot i així, la previsió de
que es posi en marxa pel proper curs es descarta. Degut a la manca d’aquest
equipament, la Blanca diu que s’ha acordat amb el Consorci que el nou model
d’adscripcions instituts-escoles que s’ha presentat, no es posi en marxa al
Districte de Sant Andreu, donat que anava condicionat a la oferta de places que
donaria el nou Institut.
Per cobrir la demanda dels proper curs, segons el nombre d’alumnes que hi ha
actualment a 6è, hi ha prevista una 4a línia de 1r de ESO a Princep de Viana x un
curs i seria possible afegir també una línia més a l’INS Martí i Pous.
Sobre el projecte Institut –escola Alzina-Dr. Ferran i Clua de que van informar els
Consell Escolars dels centres que, segons el Consorci, es volia iniciar el proper
curs 2018-2019, la Blanca no té informació (l’hem de demanar a Consorci).
Sobre el barri de Trinitat Vella, per treballar sobre la continuïtat de l’escolaritat
des de primària a secundària, s’està estudiant una proposta conjunta entre les
escoles Ramón i Caja i Ramón Berenguer III i el centre de secundària, Batxillerat
i Cicles formatius Santíssima Trinitat.
Els representants de la Coordinadora a FAPAC (Josep Mª, Jaume i Toni), ens
informes d’allò que el Consorci va traslladar a FAPAC com a novetats per al
proper curs:
Des de Consorci informen que volen aprofitar el revers de les banderoles que es
posen als fanals a Barcelona per informar sobre el període d’inscripció.
També presenten la proposta del nou model d’adscripcions entre instituts i
escoles que volen implantar a tota Barcelona (l’adjuntem com a document
annex). El document amb el model ens el faciliten els companys de FAPAC. Les
canvis més importants d’aquest nou model és que cada institut tindrà unes

escoles assignades. Sembla que s’estableix aquesta adscripció en funció de
proximitat, adscripció actual, demanda històrica en 1a opció, nombre de places,
resultats de les proves de competències, grau de complexitat. Amb aquest nou
model, des de cada escola es tindrà el màxim de punts a un institut concret.
Amb la presentació d’aquest nou model a FAPAC s’obre un període d’al·legacions
al model. La propera Assemblea Territorial de FAPAC Barcelona es celebra el
dissabte 27 de gener a l’escola Llacuna (Carrer de Pallars, 207, 08005 Barcelona)
i està previst parlar sobre aquest model d’adscripcions per tal de poder establir
al·legacions conjuntes.

4. Calendarització de dates i temes per properes reunions
Dijous 25 de gener a les 19:30 a la seu del Districte (Plaça Orfila), reunió de
Comunitat Educativa de Sant Andreu.
Acordem les següents dates de reunió de Coordinadora d’AMPA de Sant Andreu:
Dijous 15 de febrer 21h amb ordre del dia: organització del Passeig per
l’educació 2018. La reunió es farà a l’INS Martí i Pous.
Dijous 22 de març 21 h amb ordre del dia: valoració del Passeig, revisió del
Mapa Escolar, posta en comú d’accions previstes contra la LOMCE.
Dijous 19 d’abril 21 h: posta en comú dels projectes de menjador i propostes
de reutilització de menjar amb dues propostes: Rebost solidari Sant Andreu de
Càritas i BCN Comparteix menjar de Nutrició sense fronteres (Ajuntament de
Bcn, Diputació de Bcn, Obra Social La Caixa, Fundació Daniel&Nina Carasso.
Diumenge 6 de maig al matí: es proposa per fer una Jornada Reivindicativa
(Plaça Orfila?).
Dijous 7 de juny a les 21: valoració de la jornada reivindicativa i tancament
del curs.
Es convida a totes les escoles que vulguin oferir els seus espais per a les
properes reunions, es posin en contacte amb la Coordinadora.

5. Altres informacions, precs i preguntes
Congrés-Indians pregunten si alguna escola té accions previstes en contra de
l’aplicació de la LOMCE. S’acorda posar en comú les propostes a la reunió del 22
de març.

Es convoca la propera reunió de Coordinadora el dia 15 de febrer a les 21 hores
a l’Institut Martí i Pous (Carrer del Segre, 34-56, antics barracons de Can Fabra).

