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

1 de desembre de 2012 
 
 

Assistents: 

 
Montserrat Llansola, AMPA Eulàlia Bota (presidenta) 
Xavier Mellinas, AMPA El Sagrer (vice-president) 
Jaume Matas, AMPA El Sagrer (Tresorer) 
Xavier Harder, AMPA Pegaso (secretari) 
Eva Ferrera, AMPA L’Estel 
Agata Constantini, AMPA L’Estel 
Esther López, AMPA Turó Blau 
Toni Palacin, AMPA Eulalia Bota 
Diego Arcos, AMPA El Sagrer 
Marta Píriz, AMPA La Maquinista 
Andreu Lacambra, AMPA Pegaso 
Daniel Martínez, AMPA Pegaso 
 
Als locals del CEIP El Sagrer quan són les 21.00 ho res comença la reunió de la 
Coordinadora 
 
 
TEMES TRACTATS I ACORDS:  
 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anter ior 
 
S’aprova l’acta anterior sense cap esmena. 
 
 
2. Proposta de jornada reivindicativa per la sisèna  hora d’un pare de El Sagrer. 
 
Es presenta la proposta de fer reivindicacions al carrer o parcs fent unes classes per 
reivindicar la 6a hora. Es debat sobre el tema de la sisèna hora i que potser la 
reivindicació pot tenir un caire més general com la qualitat de l’ensenyament públic i en 
català on hi tingui cabuda totes les revindicacions (barracons, la 6a hora, retall de 
recursos humans i econòmics,  oficina única de matriculació). Es proposa fer una 
jornada reivindicativa a finals de gener en un únic espai cèntric com Can Fabra. Es 
crea una comissió per començar-ho a preparar. En aquesta jornada s’hi podrien oferir: 
espectacles d’entitats culturals del districte, representació de classe virtual i de les 
consequències de les retallades en l’educació, tallers, xerrada, venda de llibres, 
paradetes de les AMPA, FAPAC (per la recollida de signatures) i sindicats. 
 
3. Estatuts de la coordinadora. 
 
S’han presentat a registre de justicia els nous estatuts adequats a la nova llei 
d’associacions. Es paguen les taxes corresponents. 
 
4. torn obert. 
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Davant la demanda de fer una escola de pares organitzada en el conjunt d’escoles 
s’acorda que cada escola organitzarà la seva xerrada i la farà extensiva a les altres 
escoles. 
 
Es proposa convidar al grup organitzador de la marea groga per la qualitat de 
l’ensenyament públic a la propera reunió per tal que informin de la iniciativa i de buscar 
complicitats i adhesions. 
 
  
 
Acaba la reunió a les 23,30 hores 
 
 
 
La propera reunió serà a L’escola PEGASO el 23 de febrer de 2012 a les 21 hores. 
 
 
 
 
 
 
 
El secretari        Vist i plau, 
        La presidenta 
 
 
 
 
 
 
 


