ACTA REUNIÓ COORDINADORA D’AMPA D’ESCOLES
PÚBLIQUES DE SANT ANDREU
22 de març de 2018 – Escola Congrés-Indians
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, Irina Ribó)
 INS Martí i Pous (Josep M. Ustrell)
 Escola Mestre Gibert (Reme Montoya)
 Institut Puigvert (Rosa Playà)
 Escola Maquinista (Toni Clemente)
 Escola-Institut El Til·ler (Mireia Arnau (Cap d’estudis), Ana Saenz)
Excusa la seva presència Escola Eulàlia Bota (Andrea)

Debat sobre la jornada compactada.
El Toni ha enviat info sobre el punt de vista de FAPAC i de Fundació J Bofill.
Es parla de la labor social de l’escola.
Ens informen que al Til·ler té previst un edifici i que als 3 escoles-institut noves,
la condició és que només tenen adscrita una escola.
Des del Til·ler els agradaria tenir altres centres adscrits. Proposem fer la petició a
la Taula de treball de secundària.
1. Valoració Passeig per l’Educació
Espai: el lloc es valora positivament, com l’any passat, que és un espai de pas.
Es proposa tornar a demanar Can Fabra, però es considera que el fet de que
sigui en un lloc de pas és un gran valor. Es proposa fer una pancarta gran que
faci visible el Passeig, a prop de l’escenari. Es proposa també la mateixa plaça
Orfila, però complicaria l’accessibilitat.
Es valora molt positivament l’espai d’inclusió i es proposa repetir a properes
edicions del Passeig.

2. LOMCE
Es volia posar comú si s’havien fet accions envers les proves de competències.
Congrés Indians 53/53.
Pompeu 26/26
Sagrer 42/50
Totes en col·laboració de les direccions.
Fa dos anys es va fer una esmena a la LOMCE per a que les proves no siguin
censals.
No estan obligats a fer-les, però des de la XEI volien fer visible la insubmissió.
No s’ha informat a les direccions que no estan obligades a fer-les i se senten
pressionades a fer-les.

3. Mapa Escolar
Es vol intentar actualitzar i poder crear una comissió que el revisi per determinar
quines dades calen recollir.

4. Taula de quotes
S’explica que estem fent un recull de les despeses que les famílies han de fer
front a les escoles. Es vol fer visibles les diferències entre escoles i veure la
realitat de la “gratuïtat” de l’escola pública.
S’evidencien les diferències entre les pròpies escoles del Districte.
Es proposa fer servir els resultats d’aquestes dades per la proposta de “jornada”
reivindicativa.

5. Altres
S’explica que des de les escoles de la Sagrera es va crear una plataforma per
lluitar contra el tancament dels serveis de pediatria del CAP la Sagrera i van fer
una acció reivindicativa el passat divendres, coincidint amb la visita de l’Ada
Colau a l’escola El Sagrer.
Es convoca la propera reunió de Coordinadora el dia 19 d’abril a les 21 hores i
s’intentarà fer a l’escola Molí de Finestrelles. Potser es convocarà a les
comissiones de menjador perquè es farà una presentació del projecte de recollida
de menjar per entitats de caire social.

Reunió de juny: Escola-Institut El Til·ler

