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

2 d’octubre de 2008 
 
 
Assistents: 
Montserrat Llansola, AMPA Eulàlia Bota (presidenta) 
Armand Verdés, AMPA Pegaso (secretari) 
Xavier Palos, AMPA Mestre Gibert (tresorer) 
Pedro Mialdea, AMPA Ferran i Clua 
Enric Llurba, AMPA IES Doctor Puigvert 
Jaume Matas, AMPA El Sagrer 
Josep Barbero, AMPA IES Joan Fuster 
Eva Ferrera, AMPA L’Estel 
Manel Marín, AMPA Pompeu Fabra 
Maricel Savall. AMPA Octavi Paz 
Marga Sellarès, AMPA Turó Blau 
Maribel Pérez, AMPA Ignasi Iglesias 
Marta Píriz, AMPA La Maquinista 
Xavier Bastos, AMPA El Sagrer 
 
S’excusen: 
Xavier Harder, AMPA Pegaso 
Sílvia Solanas, AMPA Ignasi Iglesias 
 
Als locals del CEIP Pompeu Fabra quan són les 21.30 hores comença la reunió de la 
Coordinadora 
 
TEMES TRACTATS I ACORDS:  
 
1. Presentació de la Sra. Pilar Lleonart, nova tècnica del districte 
La Sra. Pilar Lleonart no pot assistir a la reunió i aquest punt de l’ordre del dia queda aplaçat 
per una altra ocasió. 
 
2. Aprovació de l’acta de la reunió anterior 
S’aprova l’acta anterior sense cap esmena.  
 
3. Informe de les reunions mantingudes amb les AAVV, PSC, CIU i Síndic de 
Greuges. 
La FAPAC ens va convidar a una reunió dels representants del MUCE (Marc Unitari de la 
Comunitat Educativa) amb el gerent del Consorci d’Educació: Manel Blasco. A aquesta Reunió 
va assistir el Josep Barbero en representació de la Coordinadora, el qual ens va transmetre el 
seu descontent per l’actitud del representant del Consorci que es va limitar a fer el seu discurs, 
i únicament va atendre la interpel·lació de Josep Barbero davant la insistència d’aquest últim. 
La valoració feta és que cal evitar, en un futur, d’assistir a aquest tipus de reunions on el paper 
d’un representant de la nostra Coordinadora és la de convidat de pedra. Cal senyalar també 
que, malgrat que el Sr. Manel Blasco va escoltar les nostres propostes, poc podrà incidir, doncs 
a dia d’avui ja no hi és al Consorci de Barcelona. 
 
La Montserrat Llansola informa de la reunió amb el Síndic de Greuges. Aquest va coincidir 
plenament amb els plantejaments i les reivindicacions fetes per les associacions de veïns i la 
Coordinadora d’Ampes. Més enllà de la tasca informativa i de denúncia que pot fer el Síndic, 
ens va indicar que el que podem fer les entitats és organitzar la reivindicació de la mateixa 
manera que han fet les escoles concertades, com quan, per exemple, van recollir el suport dels 
pares i mares de les seves escoles a una gran quantitat d’esmenes a la llei i el ressò mediàtic 
que això va tenir. 
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L’Armand Verdés informa de la resta de reunions a les que es va assistir, a partir de les 
respostes a l’escrit (veure documents adjunts al final de l’acta: “Per un servei públic 
d’educació”) que es va fer conjuntament amb les associacions de veïns a partir de la proposta 
de l’AV. de Sant Andreu del Palomar. 
En primer lloc ens vam entrevistar amb en Daniel Font, del grup parlamentari socialista i 
membre de la Comissió d’Educació del Parlament de Catalunya. D’aquesta reunió vam poder 
extreure que pel que fa a la futura Llei de Catalunya, aquesta en el moment que ens vam 
entrevistar era prou ampla per no contraposar-se a cap de les nostres reivindicacions. Malgrat 
això caldrà esperar la seva tramitació parlamentaria donat que al juliol només era un 
avantprojecte de llei i, encara més importat, veure quina serà la seva aplicació posterior i 
articulació en decrets. Daniel Font també ens va comentar que les reivindicacions de l’escola 
concertada bàsicament es referien a dos aspectes: poder influir en la matriculació i aconseguir 
el concert també a l’etapa del batxillerat, respecte a les quals el grup socialista sembla ser que 
pensa mantenir una posició ferma propera als nostres plantejaments. Malgrat tot, en el moment 
que la llei entri al Parlament encara és possible influir des d’entitats com la FAPAC o la FAVC 
que poden ser rebudes en audiència per la Comissió d’Educació. 
Respecte a les qüestions més concretes que afecten a les escoles del nostre districte, Daniel 
Font no va mostrar cap discrepància amb els punts exposats en el document, excepte en el 
punt on es parla dels problemes de comportament i absentisme on ens va aconsellar enfocar 
aquest tema més des del punt de vista de la integració, i no des de les mesures disciplinàries. 
En general es va fer palesa la necessitat d’establir un canal o contacte estable amb persones 
concretes de l’Administració amb qui poder plantejar part de les qüestions que ens preocupen. 
A aquest respecte, es va oferir per facilitar-nos aquest contacte. 
 
A partir d’aquesta reunió es va acordar convocar als directors de les escoles del districte abans 
d’adreçar-nos a l’Administració. Així es va realitzar la reunió del 30 de setembre, on hi van ser 
directors d’un nombre significatiu d’escoles, representants de les ampes, de la Coordinadora, 
de les associacions de veïns i també d’algun sindicat. Es va debatre la situació actual de les 
escoles del nostre districte i es va arribar a l’acord de tornar-se a trobar el proper 15 d’octubre 
per fixar els punts concrets a reivindicar a l’Administració. Es va acordar, convidar també al 
gerent des districte per cercar la seva col·laboració. 
A proposta del Manel Marín, la Coordinadora acorda incloure també entre les seves 
reivindicacions, a fer a l’Administració, demanar com quedarà en la nova llei d’educació la 
integració dels nens amb necessitats especials per motiu de discapacitats. En un moment que 
sembla que desapareixeran escoles de referència pel que fa a l’educació especial i directament 
es vol integrar als infants a les escoles ordinàries. Caldria saber com ho pensen fer, amb quins 
recursos? i que se’ns expliqui fins a quin punt els infants estaran ben atesos amb aquest nou 
plantejament. 
 
Per últim, va haver també una trobada amb representants del grup municipal de Convergència i 
Unió. En aquesta reunió hi van ser Xavier Trias, tinent d’alcalde de l’Ajuntament,  i els regidors 
municipals: Raimond Blasi i Navarro i Gerard Ardanuy i Mata. Des d’aquest grup municipal es 
van oferir per donar suport al document, tal com quedarà un cop modificats els punts referits a 
les mesures disciplinàries i el repartiment d’alumnes ja escolaritzats per una visió més basada 
en la integració, tal com també ens van assenyalar Daniel Font i els mateixos directors de les 
escoles. 
 
4. Preparació de la propera reunió amb la regidora del Districte 
La Montserrat Llansola ens informa de la reunió concertada amb la regidora del Districte, com a 
resposta a la carta (veure documents adjunts al final de l’acta: “carta regidora”) que li vam 
enviar abans de l’estiu. Aquesta serà el proper dimarts 7 d’octubre a les 19.00 hores a la seu 
del districte. Hi assistiran en representació de la Coordinadora: Montserrat LLansola, Enric 
Llurba, Maricel Savall i Manel Marin. S’ha quedat prèviament a les 18.00 hores a la plaça Orfila 
al bar El Molí Vell per preparar la reunió. 
 
5.  Propostes d’actuació per aquest curs 2008-2009 
L’Enric Llurba proposa fer una xerrada sobre la LEC i s’ofereix per cercar els ponents. S’acorda 
també demanar la sala de Can Fabra per realitzar l’activitat. 
Pel que fa a altres propostes, es continuarà els contactes amb altres entitats com les 
associacions de veïns, sindicats,... o bé amb els directors de les escoles per continuar el 
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procés de crear una xarxa que pugui donar suport a les propostes que es facin des del teixit 
associatiu del districte. 
També es debat la possibilitat, tal com s’havia proposat abans de l’estiu, d’establir un calendari 
d’activitats de les ampes de la Coordinadora, però aquest queda ajornat a la propera reunió on 
s’espera l’assistència de les tècniques d’educació i de formació de l’Ajuntament. 
 
6.  Precs i preguntes 
 
L’Enric ens fa arribar l’oferiment de la FAPAC d’organitzar xerrades informatives a les ampes 
en vistes a la renovació dels consells escolars del present curs. 
 
En Josep Barbero ens informa de la trobada al Centre Cívic La Barraca el proper 8 d’octubre a 
les 20.00 hores per triar el nom la nova biblioteca del carrer Camp del Ferro, i també de la 
convocatòria del 16 d’octubre, també a les 20.00 hores, per tractar la problemàtica de la manca 
d’espais per les activitats extraescolars del projecte NASACO.  
 
Maricel ens informa de les dificultats en què es troba l’escola Pompeu Fabra amb motius de les 
obres de l’AVE, així com de la manca d’informació que han tingut per part de l’Administració. Es 
proposa que, en la propera reunió del dimarts 7 d’octubre amb la regidora, se li traslladi també 
aquesta qüestió. 
 
Propera reunió de la Coordinadora:  
Dijous 27 de novembre 2008 a les 21.30 hores. 
CEIP Turó Blau 
Es prega puntualitat i confirmar l’assistència. 
 
 
 
 
 
El secretari        Vist i plau, 
        La presidenta 
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DOCUMENTS ADJUNTS A L’ACTA: 
 
 

PER UN SERVEI PÚBLIC D’EDUCACIÓ IGUAL EN TOTS ELS 
CENTRES 

 
Després de llegir l’article 31 de l’Avantprojecte de Llei d’Educació de 
Catalunya, que en el seu primer apartat diu el següent: 
 
1. L’Administració educativa vetlla perquè els centres del servei públic d’educació 

participin en l’adequada i equilibrada escolarització de l’alumnat amb necessitats 
específiques d’atenció educativa i es comprometin a fomentar la pràctica de la 
inclusió pedagògica. Per garantir‐ho, l’Administració educativa ha d’establir 
territorialment la proporció màxima d’alumnes d’aquestes característiques que 
poden ser escolaritzats en cada centre i grup i, si escau, la reserva de llocs escolars 
que, com a mínim, cal destinar‐los. 

 
Les entitats i persones viculades a la comunitat educativa en el 
Districte de Sant Andreu sotasignants 
CONSTATEM: 

- Que ens sembla molt necessari aquest equilibri en 
l’escolarització d’alumnat amb necessitats específiques 
d’atenció educativa en el nostre Districte, tant entre escoles 
públiques com concertades, ja que en l’actualitat ens 
trobem amb grans desequilibris entre escoles d’un mateix 
barri. 
 

- Que les dificultats en el procés d’ensenyament-
aprenentatge vénen, molts cops, degudes més a 
problemes conductuals i emocionals dels alumnes per les 
situacions socials i econòmiques de les seves famílies que 
a una diferència d’origen cultural. 
 

- Que la concreció d’aquest punt de l’article en els següents 
es basa en el repartiment de l’alumnat d’incorporació 
tardana i nouvingut. 

 
- Que la política urbanística està creant al nostre Districte 

barris amb grans diferències socials i econòmiques de la 
seva població que té com a conseqüència negativa centres 
escolars amb una gran demanda de preinscripcions i altres 
amb moltes places vacants que s’han d’acabar omplint 
d’ofici pel Consorci d’Educació de Barcelona, sovint amb 
l’oposició de les famílies afectades. 
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Per aquestes raons, 
DEMANEM: 

- Que totes les places del servei públic d’educació siguin de 
qualitat 

 
- Que l’aplicació d’aquest article reculli també com a 

necessitat específica d’atenció educativa (terme que caldria 
definir amb més exactitud) els problemes de comportament 
o absentisme, objectivables amb expedients o altres 
mesures de règim disciplinari, en alumnat nouvingut o no, i 
n’equilibri la seva escolarització entre els diferents centres 
del servei públic d’educació. 

 
 

- Que aquestes mesures disciplinàries rebin un control 
estricte de la inspecció educativa, el Consell Escolar i la 
comissió d’escolarització, i es duguin a terme 
prioritàriament en escoles on hi hagi una gran quantitat 
d’alumnat amb aquestes característiques. 

 
- Que es creï una Oficina Única de Preinscripció del Districte 

o de la zona educativa encarregada de rebre els impresos 
de preinscripció escolar, adjudicar plaça i repartir 
equitativament l’alumnat, enlloc de ser cada centre 
l’encarregat d’aquesta tasca, a fi que es garanteixin els 
principis que anomena la Llei d’Educació i el recent informe 
del Síndic de Greuges de Catalunya. 

 
- Una matrícula única als 3 anys que serveixi per totes les 

etapes escolars. En l’escolarització en centres tant públics 
com concertats, als pares i mares se’ls ha de poder garantir 
quin serà l’itinerari que els seus fills seguiran, en un mateix 
centre o varis, des de l’Educació Infantil fins a l’ESO. 

 
- Que no es construeixin escoles a la carta en aquells barris 

o zones on ja existeixen escoles amb places vacants. Cal 
millorar la planificació del mapa escolar i avançar-se a les 
necessitats i, no com fins ara, que l’Administració es veu 
obligada a obrir noves línies a les escoles ja existents per 
encabir la demanda. 
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- Que es garanteixi la màxima igualtat en les quotes de 
material, sortides, etc., entre centres propers d’una mateixa 
zona. 

 
- Que s’apliqui aquest article i s’equilibri l’escolarització tant 

de l’alumnat nouvingut com del que sigui objecte de 
mesures disciplinàries amb la major brevetat possible. 
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CARTA A LA REGIDORA: 
 
 
 
 
Barcelona, 25 d’abril de 2008-04-25 
 
 
A la Regidora del Dte. de St. Andreu 
Sra. Gemma Mombru 
Pl. Orfila, 1 
Barcelona – 08030 
 
 
La Coordinadora d’AMPAs d’escoles públiques del Dte. de St. Andreu fem aquest escrit per dirigir-nos a 
vostè com a Regidora del Dte. de St. Andreu, en els següents termes: 
 
Des de la Coordinadora, i sobre tot arrel de l’últim consell escolar de districte, tenim la sensació que no 
se’ns escolta, no es té en compte la nostra participació i/o propostes ni les nostres reivindicacions. Tenim 
aquesta sensació pels següents motius: 
 

- A l’hora de parlar de preinscripció, no es convoca la comissió de matriculació i 
mapa escolar del districte amb anterioritat, o quan hi ha problemes (com l’any 
passat i aquest mateix) no es compta amb aquesta comissió.  Sempre que es 
convoca és quan ja està tot acabar i simplement per a informar unilateralment. 

- Quan diem que s’ha de deixar un 10 % de matrícula reservada a l’escola concertada 
per acollir matrícula viva, se’ns diu que no és assumpte del districte i no es porta 
aquest tema més enllà (per exemple consell municipal, etc.) 

- Quan parlem de matrícula única a l’escola pública (ja que representa un greuge 
comparatiu amb l’escola concertada que si que la té), se’ns diu que això és tema del 
Consorci,  

 
I si continuéssim no acabaríem mai. 
   
Es per això que volem fer palesa aquesta queixa, perquè tots aquests raonaments, quan 
els hem volgut resoldre dins l’àmbit del Consell Escolar de Districte, no s’han tingut en 
compte. 
 
Per tot l’expressat, volem tenir una reunió amb vostè, per saber fins a quin punt es 
tindran en compte les nostres opinions, o si només estem per pur formulisme 
(participació ciutadana, sense ciutadans). Crec que com a col.lectiu pares que defensem 
l’escola pública tenim tot el dret a expressar la nostra opinió i, també, a tenir les 
mateixes oportunitats a l’escola pública que a la concertada, cosa que no passa en la 
realitat, i això encara és més greu. 
 
Esperant la seva resposta, resto a la seva disposició, com a membre de la Coordinadora, 
que pot adreçar al correu electrònic coorsantandreu@yahoo.es 
 
                                                                                     Montserrat Llansola 
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