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

7 de maig de 2009 
 
 
Assistents: 
 
Montserrat Llansola, AMPA Eulàlia Bota (presidenta) 
Armand Verdés, AMPA Pegaso (secretari) 
Xavier Palos, AMPA Mestre Gibert (tresorer)  
Esther López, AMPA Turó Blau 
Maribel Pérez, AMPA Ignasi Iglesias 
Jaume Matas, AMPA El Sagrer 
Marta Piriz, AMPA La Maquinista 
Agustín Moreno, AMPA St. Pere Nolasc 
Eva Ferrera, AMPA L’Estel 
Naomi Clares, AMPA Bernat de Boïl 
Ivon Ayala, AMPA Ferran i Clua 
Josep Barbero, AMPA IES Joan Fuster 
Xavier Harder, AMPA Pegaso 
 
S’excusen: 
Sergi Marqués, AMPA Eulàlia Bota 
Maricel Saball. AMPA Octavio Paz 
Manel Marín, AMPA Pompeu Fabra 
 
 
Als locals del CEIP Pegaso 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. Informe de les reunions mantingudes amb les associacions de veïns 
 
S’informa de les reunions mantingudes amb les associacions de veïns. En primer lloc, s’explica 
que la presidenta i el secretari de la Coordinadora  es van trobar amb el president de 
l’Associació de veïns de Sant Andreu Sud. La reunió va servir per aclarir alguns mals entesos i 
parlar de les reunions que s’havien mantingut amb altres associacions de veïns del districte de 
Sant Andreu (associacions de veïns de La Sagrera, Sant Andreu de Palomar i de Bon Pastor) 
on s’havien tractat temes com la matriculació o la futura llei d’educació (LEC). Com a 
Coordinadora vam explicitar la nostra voluntat de treballar amb totes les associacions de veïns 
en tots aquells aspectes que es pogués arribar a un acord. 
 
Pel que fa a la resta de reunions amb les associacions de veïns s’han fet tres reunions amb 
directors d’escoles del districte. En la primera es va informar de la reunió que es va tenir amb el 
gerent del Consorci d’Educació de Barcelona i en les dues següents s’ha fet el seguiment del 
procés de matriculació. En aquest darrer aspecte, s’ha constatat la dificultat per accedir a les 
dades de la matriculació a través del Consorci o del Districte i la manca de participació i de 
seguiment que es pot fer de la matrícula. Només cal dir que el Consell Escolar del Districte de 
Sant Andreu no s’ha reunit des de fa mesos i que conseqüentment tampoc hi ha cap comissió 
que faci el seguiment des d’aquest òrgan. Tampoc, a nivell de directors d’escoles, no hi ha cap 
espai de trobada amb l’Administració on es tracti el tema de la matriculació de cada any. 
 
Malgrat tot, s’ha pogut saber que en algunes escoles del districte hi ha manca de places i en 
d’altres hi ha vacants. Particularment es comenta el tema de l’existència de vacants a l’escola 
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Rosa dels Vents, mentre algunes famílies reclamen per la manca de places en altres escoles 
properes. La posició, tant dels directors presents en la darrera reunió, com de les associacions 
de veïns de la Sagrera i de Sant Andreu del Palomar i de la Coordinadora d’ampes és la 
d’intentar omplir les vacants abans d’obrir noves línies en altres escoles. Des d’aquest punt de 
vista, no sembla una política encertada obrir noves línies cada nou curs i deixar que altres 
escoles quedin buides. L’Associació de veïns de La Sagrera s’ofereix per parlar amb la tècnica 
d’educació del districte, per veure de quina manera, conjuntament amb el Consorci d’Educació, 
se’ls hi proposa als pares que reclamen places escolars, la possibilitat de matricular-se a les 
escoles on encara hi ha vacants. 
 
3. Eleccions al consell escolar del districte, resultat i pla d'acció 
 
El passat mes de febrer es va fer l’assemblea per escollir els representants del sector pares de 
les escoles públiques del districte. Els candidats escollits van ser: en Sergi Marquès, de l'Ampa 
Eulàlia Bota i en Juan José Cucala de l'Ampa Turó Blau. 
 
Aquesta vegada, a diferència d’anys anteriors, es va aconseguir que els nostres representants 
fossin pares vinculats a la Coordinadora d’ampes d’Escoles Públiques de Sant Andreu, la qual 
cosa ha de garantir la representació, no sols de la seva ampa, sinó del conjunt de les ampes de 
les escoles públiques del districte. 
 
La participació de les ampes en l’elecció dels candidats va ser força baixa. Un fet que no ha 
estat cap sorpresa per la manca d’informació que ha arribat a les ampes des del Districte. S’ha 
constatat que en general i com a molt, només va arribar un correu electrònic de la tècnica del 
districte amb un seguit de documents adjunts. En general hi ha la sensació que per part del 
Districte no hi ha un gran interès per fomentar el funcionament del Consell Escolar. 
 
Com a pla d’acció pel proper any la Montserrat LLansola proposa reunir-se amb els altres tres 
representants dels pares i mares de les escoles públiques al Consell Escolar de Districte i 
definir quina serà la línia d’actuació pel proper curs. En primer lloc, és clar, que caldrà revisar el 
funcionament actual del Consell i clarificar temes com són: el calendari de reunions, el paper 
dels representants o quina és la manera o el canal per poder incloure propostes en l’ordre del 
dia. 
 
4. Valoració Xerrada LEC i Assemblea FAPAC 
 
En línies generals es fa una valoració positiva de la xerrada sobre la LEC del passat 2 de 
febrer. L’Armand Verdés explica que s’ha rebut alguna crítica per la presència majoritària dels 
sindicats de mestres a la taula rodona. Certament la postura dels quatre sindicats representats 
era contraria a l’aprovació de la Llei en els termes que ha estat plantejada. Es va creure que la 
taula rodona era un bon moment per facilitar que els representats dels mestres i els professors 
poguessin explicar els motius de la seva oposició i de les jornades de vaga als pares i mares 
del públic assistent. Als organitzadors ens va semblar que en l’actualitat tant els partits polítics 
com l’Administració de la Generalitat, impulsors d’aquesta llei i, en darrer terme, responsables 
de la seva aprovació, ja tenen a la seva disposició una molt major quota d’accés als mitjans de 
comunicació per defensar les seves posicions al respecte. Pel que fa als altres integrants de la 
taula hi van ser el president de la FAPAC de Barcelona, com a representació de les 
associacions de pares i mares, i un representant de la FAVB com a representació de les 
associacions de veïns. 
 
La Montserrat Llansola informa de la darrera assemblea de la FAPAC. D’aquesta reunió en 
destaca el tema de les vacances escolars al febrer i la manca de crítica des de la direcció de la 
FAPAC davant del problema que suposa el tancament de les escoles en dies feiners per a la 
gran majoria de les famílies. La sensació és d’un allunyament davant dels problemes reals de 
les ampes. Més quan, en aquest cas, s’hauran de muntar un seguit de casals o altres activitats 
per poder atendre als infants  i que suposaran un esforç, tant a nivell d’organització com de 
cost econòmic, per a les ampes i les famílies. 
El Xavier Harder proposa de contactar directament amb altres coordinadores d’ampes per 
tractar els temes que ens afecten com a ampes. 
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Altres temes 
 
L’Armand Verdés recorda que a finals d’any s’hauran de renovar els càrrecs de la 
Coordinadora (president, secretari i tresorer), així com la conveniència que altres persones 
prenguin el relleu. Es parla del repartiment de feines dins de la Coordinadora i l’Eva Ferrera 
proposa l’establiment de comissions pel curs vinent. S’acorda que s’aprofundirà en aquest tema 
en les properes reunions. 
 
 
Propera reunió de la Coordinadora:  
Dijous 10 de juny de 2009 a les 21.00 hores. 
CEIP La Maquinista (C/ Sao Paolo 1-9) 
Es prega puntualitat i confirmar l’assistència. 
 
 
 
 
 
El secretari        Vist i plau, 
        La presidenta 
 
 
 
 
 

  

3 


