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18 de gener de 2012 
19:00 h 
Escola El Sagrer (carrer Costa Rica, 26  08027 Barcelona) 
 
Resum informatiu de la trobada de la Coordinadora d'AMPA de Sant Andreu a la que 
les persones del grup de treball AmpaEducació vam assistir en representació de 
l'Assemblea de Sant Andreu: 
  
Ens vam trobar a les set de la tarda els membres del grup de treball per veure quina 
hauria de ser la nostra tasca; era clar que assistíem a la reunió perquè ens hi van 
convidar, però potser no era necessari que ens hi quedéssim totes (11 persones). 
Decidim comentar-ho als pares (4) i mares (1) de la Coordinadora, i aquests ens 
conviden a passar. 
  
AMPAs presents a la reunió: 
AMPA CEIPM Ignasi Iglesias, AMPA Escola Eulàlia Bota, AMPA Escola El Sagrer, 
AMPA Escola Pegaso i AMPA CEIPM Turó Blau. 
Assistència també de 'un membre de l'ONG Save the Children, d'una representant del 
sindicat USTEC·STEs, i del grup de treball AmapaEducació de l'Assemblea. 
  
S'inicia la reunió amb les propostes de treball de cara a la Jornada Reivindicativa que es 
vol dur a terme, en principi, a finals de febrer: 

• Demanar l'espai de Can Fabra. 
• Muntar parades per mostrar els diferents projectes d'escola. 
• Convidar entitats vinculades amb l'educació. 
• Obertura als sindicats per reivindicacions de caràcter laboral. 
• Invitació a la premsa i altres mitjans. 
• Acte central a les 12 del migdia. 
• Fer classes al carrer. 
• Fer i projectar un vídeo sobre un examen “xungo” a nanos d’una escola. 
• Fer un concurs amb els nanos amb premi d’anar al Camp Nou. 
• A més de les escoles (unes 20 aprox. a Sant Andreu) convidar també als 

instituts.  
     ... 
Es comenta que tan important com la Jornada Reivindicativa és tot el procés necessari 
per arribar a aquesta; les mobilitzacions a peu d'escola per informar i fer reaccionar als 
pares/mares... 
 
Proposta de cara al 27 de febrer quan s'inicia el procés d'inscripció per exigir la 
finestreta única... 
 
S’aclareix que la Jornada que es proposa és només l'inici d'una sèrie de mobilitzacions 
que s'han de seguir durant tot el curs... 
Es concreta pel diumenge 26 de febrer?   sembla que és massa aviat... 
 
Les AMPAs s'encarregarien de fer el "decàleg" del contingut concret de la informació a 
donar en les diferents accions que es farien a la sortida dels coles i a la jornada conjunta 
que es faria com a cloenda de les mobilitzacions (performances).Així com posar-s'hi en 
contacte amb les AMPAs més properes a les presents a la reunió, per mobilitzar-les. 
  

http://www.xtec.es/ceip-elsagrer/
http://coordinadora-ampas-sant-andreu.blogspot.com/
http://assembleastap.wordpress.com/grups-treball/ampaeducacio/
http://assembleastap.wordpress.com/
http://ampaignasiiglesias.jimdo.com/
http://ampaeb.wordpress.com/
http://www.apaelsagrer.org/PortalAPA/HomeAPA.php
http://ampapegaso.cat/
http://www.ampaturoblau.org/
http://www.savethechildren.es/
http://www.sindicat.net/
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El membre de Save the Children faria la proposta de tallers per dur a terme. En concret 
ell proposava els dimecres com dia que els hi anava millor al seu grup. 
  
Al nostre grup s’ens demana la col·laboració per fer la "part artística" de les 
performances i les tasques de difusió i extensió. 
 
Es proposa per part del nostre grup de treball que el lema de la reivindicació sigui "PER 
UNA ÚNICA XARXA EDUCATIVA PÚBLICA". 
  
Per acabar de concretar tot plegat ens mantindríem en contacte mitjançant els mails i es 
va apuntar la data del 23F per tornar-nos a trobar totes. 


