ACTA REUNIÓ COORDINADORA D’AMPA D’ESCOLES
PÚBLIQUES DE SANT ANDREU
7 de juny de 2018 – Institut Escola El Til·ler
Assistents:
 Escola El Sagrer (Isaac Herrero)
 Escola Dr. Ferran i Clua (Marta Vallès)
 Institut Escola El Til·ler (Domi Viñas, Mireia)
 Escola Ignasi Iglesias (Ramon Rey)
 Escola Eulàlia Bota (Andrea Rodríguez)
 Escola Congrés-Indians (Jordi de Carreras)
A CONFIRMAR
 Escola Molí de Finestrelles (Erica López, Fede Soriguer)
 Escola 30 passos (Jaume Solé)
 INS Martí i Pous (Josep M. Ustrell)
 Escola Maquinista (Toni Garcia)
Ordre del dia:
1. Proposta de renovació del Mapa Escolar
Es va fer una reunió específica per la renovació del Mapa Escolar Josep Mª
Ustrell, Isaac Herrero, Marta Vallès i Jaume Solé.
Josep Mª buscarà informes de les subcomissions de matriculació per localitzar
informació que sigui rellevant per al Mapa.
Les dades de població s’actualitzen amb les dades de l’IDESCAT.
Les dades d’adscripcions es poden actualitzar amb les de la web del CEB.
En centres de formació professional públic i altres estudis, estem en la mateixa
situació que en el mapa anterior.
La part de les entrevistes creiem que no aporten gaire informació rellevant.
Josep Mª proposa fer un esborrany del Mapa i passar-lo a les entitats que hi van
participar en l’anterior, per si detecten alguna dada que calgui modificar.
Proposem incorporar les dades mitjanes dels costos de l’escola per zona.
Jaume ha fet una taula dinàmica per calcular les mitjanes amb les dades que
apareixen a la web del CEB com a informació complementària.

Es fa la proposta de que la renovació de les dades del Mapa Escolar, agafant de
base l’anterior versió, s’actualitzi fent grups de treball als instituts. La proposta
és que a 1r o 2n d’ESO es creïn grups de treball que facin treball de recerca al
Districte: que descobreixin on són els centres educatius de tot el Districte, que
recullin les dades de nombre de places que s’oferten, quantes línies, si hi ha
bolets, quins estudis ofereixen... Creiem important que com a mínim puguin
actualitzar les dades que es van reflectir al Mapa anterior, amb la llibertat
d’incorporar informació que creguin interessant, sent creatius en els formats i
creant material digital que es pugui presentar de forma conjunta al Districte.
L’objectiu de cara als alumnes és que coneguin tots els recursos educatius del
Districte, fins i tot els més allunyats del seu barri, per trencar estigmes i
descobrir nous projectes educatius.
Es proposa esbrinar quan es convoca als Instituts dels del Centre de Recursos
Pedagògics per poder presentar aquesta proposta de manera conjunta als
instituts del Districte.
2. Valoració de les línies de curs
Puntuem cadascuna de les línies de l’1 (poc complerta) al 3 (s’ha complert
totalment).
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La proposta d’analitzar les despeses escolars de que es fan càrrec les famílies del
Districte queda pendent. Cap revisar les dades que tenim i veure quines dades
tenen a FAPAC que també està fent el mateix estudi.
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reivindicatives per proper curs.
3. Inscripcions 2018-2019 als centres
Compartim les dades informals de les inscripcions als centres. No han calgut
ampliacions “bolet” a primària però a primer d’ESO s’ha generat una a l’Institut
Alzina per absorbir la demanda provinent del bolet de l’escola Dr. Ferran i Clua.
Ens van informar que si hi ha més demanda a secundària, podria ampliar-se
l’oferta amb una classe més a primer al l’INS Princep de Viana.
A l’Institut escola El Til·ler han tingut algunes inscripcions d’alumnes de La
Maquinista, tot i no tenir-lo com a centre adscrit, però que estan molt
engrescades amb el nou projecte. Ho valorem molt positivament i acordem
demanar que s’ampliïn les adscripcions de secundària al Til·ler donat que tenen
places disponibles. Es proposa demanar-ho al grup de treball de secundària.
4. Jornada compactada
Desprès de que en parléssim en diverses reunions, compartim informacions:
Actualment s’està fent proves pilot de jornada compactada a Congrés-Indians i
Can Fabra. El curs vinent s’acaba el temps d’aquesta prova pilot. Hi ha un grup
d’escoles que s’han posat d’acord per demanar aquesta jornada. Posen en comú
les dades de les enquestes i les motivacions pedagògiques. Les jornades
compactades poden generar desigualtats entre infants amb xarxes familiars i
recursos econòmics limitats, donat que el temps de tarda, si les famílies
treballen, s’ha d’omplir amb activitats extraescolars que cal pagar. Els horaris del
servei de menjador també generen debat, sobre tot pels infants més petits, que
van a dinar més tard que els que fan jornada partida.
A la web de l’escola Ignasi Iglesias hi ha penjats arguments a favor i en contra. A
Eulalia Bota s’ha fet la consulta i també a Ignasi Iglesias. Al Districte, també el
Turó Blau fa jornada compactada.
5. Altres informacions, precs i preguntes
Composició de la Junta de la Coordinadora:

Actualment hi ha inscrits l’Isaac Herrero (El Sagrer) com a president, la Marta
Vallès (Dr. Ferran i Clua) com a secretària i el David Escutia (Pegaso i Princep de
Viana) com a tresorer, per garantir l’estructura mínima de l’entitat.
El Jaume Solé que s’havia incorporat com a vicepresident, ens informa que deixa
la Coordinadora, donat que ha deixat l’AF del 30 Passos.
Isaac informa que deixarà el càrrec a la propera Assemblea de novembre.
Es convida a tothom incorporar-se a la Junta per poder mantenir l’entitat.

Es convoca la propera reunió de Coordinadora el dia 30 d’octubre a les 21 hores
a l’Escola Dr. Ferran i Clua (C/ Manigua, 25-39).

