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ACTA REUNIÓ COORDINADORA D’AMPES 
D’ESCOLES PÚBLIQUES DE SANT ANDREU 

17 de desembre de 2009 
 
 
Assistents: 
 
Montserrat Llansola, AMPA Eulàlia Bota (presidenta) 
Armand Verdés, AMPA Pegaso (secretari) 
Xavier Palos, AMPA Mestre Gibert (tresorer)  
Maribel Pérez, AMPA Ignasi Iglesias 
Jaume Matas, AMPA El Sagrer 
Marta Piriz, AMPA La Maquinista 
Eva Ferrera, AMPA L’Estel 
Alícia Segura, AMPA La Maquinista 
Josep Barbero, AMPA IES Joan Fuster 
Cristina Velasco, AMPA Mestre Gibert 
Xavier Harder, AMPA Pegaso 
Manel Marín, AMPA Pompeu Fabra 
Alícia Aguilera, AMPA Pompeu Fabra 
Esther López, AMPA Turó Blau 
Marta Rubio, AMPA L’Estel 
Àgata Constantini, AMPA L’Estel 
Xavier Mellinas, AMPA El Sagrer 
 
S’excusen: 
Enric LLurba, AMPA IES Doctor Puigvert 
Ivon Ayala, AMPA Ferran i Clua 
Sílvia Solanas, AMPA Ignasi Iglesias 
Agustín Moreno, AMPA Sant Pere Nolasc 
Sergio, AMPA Eulàlia Bota 
AMPA Bernat de Boïl 
 
Als locals del CEIP L’Estel quan són les 21.00 hores comença la reunió de la 
Coordinadora 
 
TEMES TRACTATS I ACORDS:  
  
1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior 
S’aprova l’acta anterior sense cap esmena. 
 
2. Consell escolar del districte, informe de les reunions mantingudes 
La  presidenta de la Coordinadora, informa de les darreres reunions del Consell Escolar de 
Districte i de la Comissió Permanent d’aquest. La darrera reunió del Consell Escolar de Districte 
va comptar amb la presència del gerent del Consorci d’Educació de Barcelona, el Sr. Manel 
Blasco. De les informacions que va transmetre es destaquen les següents: 

 Pel proper curs 2010-11, s’oferirà el mateix nombre de places escolars de primària que 
aquest curs, però aquesta vegada, sense obrir noves línies a escoles ja existents. Per 
cobrir aquestes places s’obrirà una nova escola. 

 No hi han previstes places públiques de formació professional pel districte de Sant 
Andreu i tampoc hi ha previst cap programa de garantia social. 

 Pel que fa als centres de secundària: es preveu obrir l’Institut de Can Fabra pel curs 
2011-12; no hi ha de moment cap previsió pel que fa a l’Institut de La Maquinista i 
l’Institut del carrer Berenguer de Palou serà una prioritat pel curs 2013-14. 

La Coordinadora encara no disposa de l’acta de la darrera reunió del Consell Escolar de 
Districte, però si que s’adjunten les actes de la darrera reunió del Consell Permanent i del 
Consell Escolar del mes de juliol (veure arxius adjunts: “ACTA juliol dosmilnou”, “Resum del 
Consell Permanent celebrat el dia 12 de novembre 2009”) 
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3. Manifest per les places de secundària. 
Es fa un repàs de com ha anat la recollida i de les ampes i entitats que han donat la seva 
signatura. Es comenten les dificultats que hi ha hagut en la recollida i el que cal esmenar, així 
com si hi ha alguna ampa o entitat pendent de signar. Un cop esmenat el que calgui i recollides 
les signatures que resten es portarà a registrar per fer-ho arribar als seus destinataris. 
 
4. Canvi de càrrecs de la coordinadora 
El 23 de novembre de 2009 va finalitzar el mandat de la junta escollida fa 3 anys i cal renovar la 
seva composició. S’aproven els canvis en els càrrecs ja existents i s’afegeixen un vicepresident 
i dos vocals (possibilitat ja contemplada en els estatuts de la Coordinadora). S’acorda fer els 
tràmits del canvi en el proper mes de gener de l’any 2010, abans de la propera reunió de 
Coordinadora, i que queden de la següent manera: 
 
Presidenta sortint: Montserrat Llansola 
Secretari sortint: Armand Verdés 
Tresorer sortint: Xavier Palos 
 
Presidenta entrant: Montserrat Llansola 
Vicepresident: Xavier Mellinas 
Secretari entrant: Xavier Harder 
Tresorer entrant: Jaume Matas 
Vocal: Alícia Segura 
Vocal: Manel Marín 
 
Altres temes 
Es comenta la carta enviada a les escoles per la Isabel Darder, directora general d’Atenció a la 
Comunitat Educativa, on es justifica el canvi de calendari escolar amb la implantació d’una 
setmana de vacances escolars al mes de febrer (veure arxiu adjunt: “Info_calendari”). Els 
membres de la Coordinadora mostren el seu desacord, tant amb el contingut, com amb els 
termes que s’adreça als membres de la comunitat educativa. L’AMPA La Maquinista s’ofereix a 
redactar un text de resposta que farà arribar a la resta d’ampes a través del correu electrònic Si 
ningú planteja cap esmena o inconvenient el text és reenviarà a la Isabel Darder com resposta 
a la seva carta. 
 
Es debat també la posició de la Coordinadora respecte a la modificació del calendari escolar. Hi 
ha un desacord per la manera que aquest ha estat plantejat, sense buscar un consens ni 
resoldre de manera clara les conseqüències que tindrà per les escoles, el professorat i les 
famílies. Especialment no queda gens clar qui serà el responsable d’organitzar activitats pels 
infants, en un període de l’any on la gran majoria de pares i mares no disposaran de vacances. 
Tampoc no sembla haver-se previst el cost econòmic d’aquestes activitats. La conclusió és que 
des de la Coordinadora no es considera una prioritat, ni tampoc adient, una proposta d’aquest 
tipus quan ja hi ha moltes altres qüestions a resoldre pel que fa a l’educació dels nostres fills. 
 
L’Eva Ferrera informa de la reunió a la que va assistir amb la Marta Rubio convocada per 
l’Ajuntament per tractar la implantació del projecte “Temps de Barri”. Respecte a aquest 
projecte van expressar, en nom de la Coordinadora, una posició similar a la del tema dels 
casals d’estiu. Es va demandar un major assumpció de responsabilitats per part de 
l’Administració i una solució a temes com són la neteja, el servei de consergeria o el 
manteniment respecte als desperfectes que pugui causar la utilització de les escoles en aquest 
temps fora de l’horari escolar. 
 
Propera reunió de la Coordinadora:  
Dijous, 2 de febrer a les 21.00 hores. 
CEIP EL Sagrer (C/ Costa Rica, 26) 
Es prega puntualitat i confirmar l’assistència. 
 
El secretari        Vist i plau, 
        La presidenta 


