
Ha 
nascut 

pepeta ... 
pero quin nom és aquest? 

Ens ha costat una mica trabar-lo , 
tot s'ha de dir, pero ens l'hem fet nostre. laµepeta És nom de Dona amb empenta per a una 

Plataforma per l'Escola Pública de Terrassa. 

Que?som.

Q' v�fem? 

Som una coordinadora d'AMPAs i AFAs de escoles bressol, escoles i lnsti
tuts públics de Terrassa. Fins ara es agrupavem de forma informal en un grup 
coordinat per la secció territorial de la FAPAC, la Federació d'AMPAs i AFAs de 
Catalunya, pero hem decidit donar el pas de caminar de forma autónoma, tot i 
compartir idees i accions amb la Federació. 

Volem una escola pública participativa, universal, gratu"ita, d'excel-lencia 
i compromesa amb el canvi social. Aixo també passa per millorar la 
comunicació i compartir experiencies de dia a dia entre nosaltres en un 

espai obert a les famílies i a la comunitat educativa. Tenim un manifest on 

exposem amb més detall aquests principis i les associacions adherides fins ara, 

el pots llegir a: http://tiny.cc/pepetadocs 

Com. 
0func1onenr 

De moment ens reunim en reunions obertes a AMPAs i AFAs i 

tenim constitu'ides algunes comissions per acompanyar qüestions 

més específiques, com la Convivencia Escolar, la situació deis 

Menjadors i la Mobilitat de I' Alumnat. 

Com 
contactar? 

Per mail, a l'adrec;a lapepetadeterrassa@gmail.com. Els representants 
de les AMPAs i AFAs adherides ens comuniquem via Whatsapp i a les 

referides reunions obertes. Si teniu contacte amb la FAPAC, alla també us 

podran posar en contacte telefonic amb algú de nosaltres. 

T'interessa col-laborar pero no estas a la Junta de la teva AMPA/AFA, com ho pots fer? 
Posa't en contacte amb l'associació del teu centre, ja que és probable que n'estiguin al cas i que agraeixin la 

teva ajuda. Si no és el cas o no ho has aconseguit esbrinar, escriu-nos un correu i ens hi posem. 

Quan ens 
presentem? 

El dia 24 de Marc; ens trobarem al Pare de 
Vallparadís a partir de les 1 0hOO per a per una 

jornada festiva i reivindicativa. 

Tothom esta convidat! 

Les AMPAs i AFAs organitzaran tallers per a grans i menuts i a les 12h00 

hi haura concert a la carpa amb el grup Xiula, seguit d'un pícnic de germanor 
amb concurs de taifes inclos! 

Ballarem, gaudirem i seguirem trobant formes de millorar l'escola pública. 

24 
03 

2019 
Vallparadís 
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