
Acta reunió GdT AMPA-EDUCACIÓ 

Data: dia 2 de febrer de 2012 

Hora: 19:30h 

Lloc: CSO La Gordíssima 

Temperatura: gèlida 

Assistents: Esperanza, Jordi Cuevas (AAVV Tramuntana-Nord), Jordi, Lluís, Agnès i Raquel. 

En Jordi Cuevas de l’AAVV de Sant Andreu Tramuntana-Nord ens explica que ells com a 

associació de Veïns s’adhereixen a la lluita de l’AMPA de la Maquinista però amb matisos. 

Ens posa en coneixement de l’origen de l’Escola La Maquinista i les conseqüències que això ha 

comportat en relació a l’altra escola pública de Bon Pastor,” En Bernat Boïl” ja que s’ha descuidat i 

abandonat per l’administració ja que concentra totes les dificultats i problemàtiques de la zona. 

Funciona com un “gueto”. 

Des de l’AAVV Sant Andreu Nord-Tramuntana demanen que es reparteixen més les dificultats 

entre els centres d’una mateixa zona. Redestribuïr aquesta realitat. Això no vol dir que es 

desentenen dels mínims d’infrastructura que ha de tenir una escola per desenvolupar el seu 

projecte educatiu, com és el cas dels barracons de la Maquinista. 

Per altra banda en Lluís ens informa que des del districte han aprovat l’ampliació de l’escola la 

Maquinista. 

PROPOSTES D’ACTUACIÓ: 

Des de la comissió, un cop recollida aquesta realitat, proposa fer una visita a l’escola Bernat de 

Boïl per conèixer més d’aprop la realitat, aprofitant les jornades de portes obertes. 

Per altra banda també es proposa fer un mapa dels centres educatius (llars d’infants, escoles i 

instituts) del districte per situar-nos com a comissió. 

També acordem fer una carta (email) de presentació de la comissió a tots els centres educatius de 

Sant Andreu per donar-nos a conèixer. Es compromet a fer-ho la Raquel (estoy en ello). 

Es proposa organitzar xerrades al barri (com en la UNI indignada) sobre temes d’educació. 

Es proposa organitzar jocs o jornades infantils per les Festes de la Primavera. 

 

La propera reunió tindrà lloc el dijous 9 de febrer de 2012 al CSO La Gordíssima. 


