La Coordinadora d'AMPA de Gràcia és

nostre districte. Perquè creiem que paga la

una organització assambleària que pretén

pena crear uns barris més humans i més

vehicular una estreta col·laboració entre

participatius.

les AMPA de les escoles públiques i instituts
públics de Gràcia que ens permeti a tots
donar a conèixer les diferents riqueses de
cadascuna, poder compartir actius i poder
afrontar conjuntament els reptes a què
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AMPA EBM Caspolino i Jaén
AMPA EBM Gràcia
AFA Escola l'Univers
AMPA Escola Baldiri Reixac
AMPA Escola Josep Mª Jujol
AMPA Escola Jovellanos
AMPA Escola La Sedeta
AMPA Escola Pare Poveda
AMPA Escola Patronat Domènech
AMPA Escola Pau Casals-Gràcia
AMPA Escola Reina Violant
AMPA Escola Rius i Taulet
AMPA Escola Turó del Cargol
AMPA Institut La Sedeta
AMPA Institut Secretari Coloma
AMPA Institut Vila de Gràcia

• Per facilitar informació i formació a les
AMPA del districte i per fer més efectius els
nostres

esforços.

La

nostra

feina

és

voluntària, seriosa i rigorosa.

s'enfronta l'escola pública i els possibles

• Per no rendir-nos al davant de possibles

problemes individuals de qualsevol d’elles.

entrebancs. La participació de les famílies és

Cada mes ens trobem en una escola

un dels grans reptes amb què ens enfrontem

diferent, la qual cosa ens ajuda a conèixer-

les juntes de les AMPA. Entre tots i totes serà

nos i a crear més lligam amb el territori.

més fàcil trobar fórmules que funcionin,

PER QUÈ LA COORDINADORA?
• Per tenir una única veu que pugui recollir
les inquietuds de tothom i fer-les arribar allà
on calgui, amb molta més força que si
només fóssim una sola AMPA. No podem
permetre que els poders públics oblidin
que l’educació és una prioritat absoluta i
que l’escola pública ha de ser el referent
en l''àmbit de l'ensenyament a Catalunya.

ajudar-nos i animar-nos.
• Perquè on no arriba un pot arribar un altre.
Tenim

present i respectem

el

fet que

cadascú participa fins allà on pot i que
cadascú és fort en àmbits diferents. Això ens
dóna riquesa, força i moltes ganes de seguir
treballant. La Coordinadora és un instrument
que ens dota de més eficàcia. És molt
important que en formem part el màxim
d'AMPA possible per tal de ser més efectius i

• Per crear xarxa i fer més forts els vincles

de tenir repercussions al màxim de territori

associatius i personals als nostres barris i al

possible.

QUÈ FEM?
• Defensem

una

escola

pública

de

proximitat i de qualitat a Catalunya.
• Defensem

les

AMPA

membres

de

la

Coordinadora i les seves escoles en les seves
reivindicacions.
• Defensem activament la imatge d'equitat
en la qualitat de totes les escoles públiques
del Districte de Gràcia.
• Compartim recursos per tal d'optimitzar-los i
donar millor servei a les nostres respectives
AMPA.

COM?

Som

• Recolzem les iniciatives impulsades per les

d'Associacions

diferents entitats que defensen els nostres

Catalunya (FaPaC)

mateixos ideals i els fem d'amplificador

Estem representats com a Coordinadora:

dintre de les nostres AMPA i escoles.
• Portem i organitzem als nostres centres les
convocatòries a actes de centres amb
reivindicacions

concretes,

de

diferents

moviments i de la FaPaC.

membres
de

de
Pares

la

Federació

d'Alumnes

de

• al Consell Escolar de Districte de Gràcia
• al Consell Escolar Municipal de Barcelona
• al moviment Marea Groga
• al moviment 15M

• Ens mantenim informats i informem les

• a la FaPaC (Federació d'Associacions de
Pares d'Alumnes de Catalunya)

nostres AMPA sobre tot allò referent a la

Darreres actuacions de la Coordinadora:

política educativa del nostre país.
• Creem Comissions de treball per tal de:

• Suport a la Plataforma Famílies sense Escola
el març 2011

- recollir dades de les escoles i les AMPA

• Suport a la Plataforma Sense Escola Bressol

del territori per tal de poder compartir i

des del setembre 2011

optimitzar recursos

• Suport i participació a la concentració del

- estudiar l'evolució de la població i de

dia 11 de febrer 2012 a la Plaça Sant Jaume

les matriculacions per tal de preveure

amb el lema “PER L'EDUCACIÓ PÚBLICA CAP

les necessitats en un futur pròxim i mitjà

RETALLADA”

Mantenim contacte amb:
•

Districte de Gràcia

•
•

Serveis Territorials
Consorci d'Educació

Més informació a:
http://coordinadora-ampas-de-gracia.blogspot.com/
http://www.fapac.cat/

