
REUNIÓ PLATAFORMA EN DEFENSA DE L’ESCOLA PÚBLICA DEL POBLENOU 

DATA: 31 de Gener de 2018  

LLOC: Casal de Barri del Poblenou (rambla del Poblenou, 49)  

ASSISTENTS: Escola Les Acàcies, Escola Fluvià , Escola Pere IV , Escola L’Arenal de Llevant , 

Escola La Flor de Maig , , Escola La Mar Bella , Institut Quatre Cantons  

1. La reunió que portem setmanes sol·licitant al Consorci i que ells mateixos ens van dir 

en la darrera reunió que volien mantenir amb nosaltres, ens indiquen que serà el dia 

7/02/18, la mateixa en la que s’ha citat a les AMPA i AFA’s de les escoles de la zona 26 

per explicar el tema del nou projecte d’adscripcions. Acordem assistir-hi però seguir 

sol·licitant la reunió amb la nostra plataforma a part. 

2. Referent a les preguntes acordades per fer en la reunió del dia 07/02/18 i que ja 

figuren en l’acta anterior del 17/01/18, acordem fer especial incidència en: 

• demanar un pla a 5 anys vista sobre les obre de La Flor de Maig i de la nova 

escola que volen construir. 

• Si les segones, terceres i quartes opcions tindran preferència davant les 

primeres opcions de fora de zona. 

3. Comentem la reunió de la FAPAC del passat 27/01/18, de la qual es pot consultar el 

resum de la jornada al següent link: 

http://www.fapac.cat/2018/01/30/les-ampa-de-barcelona-aproven-el-seu-pla-

dactuaci-2018 

4. Amador cobra els diners en aquesta reunió i li passarà a la Marta. 

Fluvià paga 41€ en concepte de samarretes SOS 

5. Acordem que s’ha d’actualitzar l’Excel amb les dades de P3. Cada escola ha de 

demanar quants P3 té. 

6. Referent a les obres de La MarBella, al març es signarà el contracte i a l’abril 

començaran. Estan pendents de mobiliari per poder refer el menjador i aprofitar-lo per 

fer-lo també gimnàs. Ara mateix no en tenen. 

7. Tema portes obertes, quines dates hi ha? I en secundària? 

8. Comencem a parlar de la Planficació 2018 per la nostra plataforma, però estem 

d’acord en veure que es diu en la reunió del 7/02/18 per orientar les nostres accions. A 

banda d’això, acordem: 

1. Tornar a intentar contactar amb AMPA’s i AFA’s d’escoles no representades. Inés 

(Fluvià) i Toni (L’Arenal) s’ofereixen per fer-ho. S’intentarà concertar visites 

presencials en aquestes escoles per explicar la Plataforma i conèixer les seves 

necessitats i situació.  

2. Fer pedagogia a cada escola per explicar què és la Plataforma i objectius que 

tenim. 

 

9. S’acorda que la pròxima reunió serà convocada per l’Institut Quatre Cantons i queda 

fixada per al dimecres 14/02/18. 

http://www.fapac.cat/2018/01/30/les-ampa-de-barcelona-aproven-el-seu-pla-dactuaci-2018
http://www.fapac.cat/2018/01/30/les-ampa-de-barcelona-aproven-el-seu-pla-dactuaci-2018

