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ACTA REUNIÓ COORDINADORA D’AMPES 

D’ESCOLES PÚBLIQUES DE SANT ANDREU 

22 d’octubre 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 
Maria Gamiz, AMPA Turó Blau 
Alicia Segura, AMPA La Maquinista 
Enric LLurba, AMPA IES Doctor Puigvert 
Ivon Ayala, AMPA Ferran i Clua 
Cristina Velasco, AMPA Mestre Gibert 
Jordi Colorans, AMPA Mestre Gibert 
 
S’excusen: 
Josep Barbero, AMPA IES Joan Fuster 
 
 
Als locals del CEIP Mestre Gibert 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. Únicament, en el punt 4 de l’anterior acta, s’afegeix 
l’Imma Rueda de l’AMPA La Maquinista a la comissió de matriculació. 
 
2. Informe de la comissió de mapa escolar i matriculació 
 
La comissió de matriculació informa de la seva tasca, on s’han comparat estadístiques sobre la 
matriculació al Districte de Sant Andreu, s’han rectificat dades de comú acord i finalment s’ha 
modificat la sol·licitud / manifest que es vol fer arribar a diferents responsables de 
l’Administració. Es llegeix el text definitiu i s’aprova per tots els assistents amb una única 
modificació que consisteix en parlar només de dades i previsions pel conjunt del Districte de 
Sant Andreu i deixar la referència al barri de Sant Andreu com a exemple d’un dels barris del 
Districte. 
S’acorda que el text el signaran la presidenta de la Coordinadora i els/les presidents/es de les 
ampes de les escoles i instituts públics del Districte que ho vulguin. També es demanarà 
l’adhesió de les associacions de veïns. Es faran quatre còpies de la sol·licitud, cada una d’elles 
amb les seves signatures que s’adreçaran a: 
 

 La regidora d’educació del Districte de Sant Andreu de l’Ajuntament de Barcelona 
 El gerent del Consorci d’Educació de Barcelona 
 L’alcalde de Barcelona 
 El conseller d’educació de la Generalitat de Catalunya 

 
Es proposa el següent calendari per a la recollida de signatures: 
 

 Fins el 31 d’octubre: enviada del text per correu electrònic. 
 De 2 al 6 de novembre: resposta de les ampes i associacions de veïns per saber qui  

s’hi adhereix. 
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 Del 9 al 17: recollida de les signatures 
 
Per fer la recollida de les signatures es proposa repartir les ampes i associacions de veïns del 
Districte en dues zones: 
 

1. St. Andreu / Bon Pastor 
2. Sagrera / Navas 

 
En cada una de les zones les ampes de la Coordinadora s’encarregaran de fer circular les 
còpies de les sol·licituds i els fulls per ser signats. Un cop recollides totes les signatures es 
faran arribar a la presidenta de la Coordinadora per portar les sol·licituds al registre i adreçar-
les als destinataris de cada administració. 
 
3. Plans de millora a Primària relacionat amb la prova de sisè de primària... 
 
L’Enric LLurba exposa la necessitat que les famílies reivindiquin el dret a la informació respecte 
a les proves que es fan per avaluar el nivell dels alumnes i la qualitat dels ensenyaments 
impartits a cada escola o institut. Cal una major transparència pel que fa als resultats 
d’aquestes proves, com per exemple la que recentment s’ha fet a sisè de primària. Proposa 
que a cada escola o institut es faci arribar aquesta demanda, emparada per la llei, a través del 
Consell Escolar. L’objectiu és evitar la vulneració que moltes vegades es fa del dret de conèixer 
els resultats de les avaluacions i assegurar una major transparència. Com a mínim,  les famílies 
cal que coneguin el nivell de la seva escola respecte la resta i saber en quins punts hi ha 
millores o dèficits. Una demanda que es pot fer per escrit a la direcció del centre, perquè es 
transmeti la informació a través del consell escolar. 
 
4. Pla d’avaluació de Centre 
 
Molt estretament lligat amb el punt anterior, L’Enric Llurba, exposa també l’existència del pla 
d’avaluació que ha de fer cada centre tal com indiquen les instruccions de curs de la 
Generalitat. Subratlla també la necessitat d’un model d’aquest pla amb la informació 
necessària. Les famílies també han de tenir la possibilitat de ser informades i se n’hauria de 
parlar als consells escolars. 
 
5. Propostes per al curs escolar actual 
 
Enguany la tasca principal serà la reivindicació de les places públiques per l’ensenyament de 
secundària. 
També s’apunten altres temes com són: la setmana de vacances escolars al febrer o la 
comissió de casals. 
La Ivon Ayala de l’AMPA Ferran i Clua s’afegeix a la comissió de casals. 
 
Altres temes 
 
La Marta Piriz, presidenta de l’AMPA La Maquinista, ens informa de la problemàtica que hi ha 
respecte als terrenys per la ubicació definitiva de l’escola La Maquinista. Actualment hi ha un 
litigi respecte a la propietat d’aquests terrenys i el cas es troba al Tribunal Suprem. En properes 
dates representants de l’AMPA  de la Maquinista es trobaran amb el gerent del Consorci, en 
Manel Blasco, per parlar del tema. 
Des de la Coordinadora se’ls hi ofereix el suport que creguin necessari, malgrat que, ara per 
ara, l’AMPA de La Maquinista considera millor tractar el tema directament des de la seva 
entitat. 
 
Propera reunió de la Coordinadora:  
Dijous, 3 de desembre a les 21.00 hores. 
CEIP L’Estel (c/ Felip II, 54) 
Es prega puntualitat i confirmar l’assistència. 
 
El secretari        Vist i plau, 
        La presidenta 


