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

16 de novembre de 2010 
 
 
Assistents: 
 
Montserrat Llansola, AMPA Eulàlia Bota (presidenta) 
Xavier Mellinas, AMPA El Sagrer (vice-president) 
Xavier Harder, AMPA Pegaso (secretari) 
Jaume Matas, AMPA El Sagrer (tresorer) 
Esther López, AMPA Turó Blau 
Joan Josep Cucala, AMPA Turó Blau 
Cristina Velasco, Mestre Gibert 
Sergi Marquès, AMPA Eulàlia Bota 
Sandra García, AMPA Congrés-Indians 
Yurre Viana, AMPA La Maquinista, 
Marisa, AMPA Ignasi Iglesias 
Anaí, AMPA Ignasi Iglesias 
Sheila, AMPA Sant Pere Nolasc 
 
S’excusen: 
 
Ivon Ayala, AMPA Ferran i Clua 
Eva Ferrera, AMPA L’Estel 
 
 
Als locals del CEIP Eulalia Bota quan són les 20.30 hores comença la reunió de la 
Coordinadora 
 
TEMES TRACTATS I ACORDS:  
 
Previa:  Es fa una valoració de la reunió amb la FAPAC que ha tingut lloc amb anterioritat. Es 
posa de manifest que malgrat la bona voluntat mostrada pels representants de la FAPAC hi ha 
una manca de comunicació entre la cúpula de la FAPAC i la seva base, que són les Ampes. 
Aquesta situació fa que a vegades les postures que pren la FAPAC no es corresponguin amb 
les de les famílies que representa. Això s’ha posat de manifest sobretot en el tema de  la 
setmana blanca. Des de la coordinadora es proposa d’establir un pont d’enllaç assistint a les 
reunions de la FAPAC per tal de fer més fluida la comunicació en els dos sentits.  
 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior 
 
S’aprova l’acta sense esmenes. 
 
2. Eleccions Consell Escolar del districte. 
 
A les properes eleccions al consell escolar del districte cal renovar dos representants de pares i 
des de la coordinadora es valora que és important que surtin representants nous que estiguin 
vinculats a la coordinadora per tal de tenir més pes en el consell.  
 
És important que les Ampes de les escoles públiques del districte voteu a dos dels tres 
candidats/tes proposats/des indistintament per obtenir una major respresentació. Són els/les 
següents: 
 
Sandra García, AMPA Congrés- Indians  
Jaume Matas, AMPA El Sagrer 
Cristina Velasco, AMPA Mestre Gibert 
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S’informa que a l’últim consell es van portar i llegir els manifestos sobre les sortides i la 
setmana blanca. El Consell va escoltar-los però hi va haver una reacció negativa d’un director 
de centre envers el manifest sobre les sortides i colònies i això va provocar que l’administració 
se’n rentés les mans, ja que va entendre que hi havia diferents postures entre pares i 
professorat. 
 
Sobre les dades de la matriculació no es van resoldre els dubtes plantejats i ni tansols 
l’administració disposava de les dades que van tenir d’extreure de les mateixes escoles. Això 
demostra el poc control i poc interès respecte aquest tema. 
 
3. Setmana Blanca 
 
S’informa que s’han presentat al registre del CEB els manifestos de la setmana blanca i sobre 
les sortides escolars sense que de moment hi hagi rebut resposta. 
 
Donat que es preveu que l’administració no pensa prendre cap mesura al respecte s’acorda 
seguir pressionant. Es parla de informar a les Assamblees d’Ampes la situació i que les famílies 
es posicionin al respecte. 
 
La següent acció serà la redacció d’una carta signada pels pares a títol individual posicionant-
se en contra de la setmana blanca i posant de manifest que no tenen alternativa per als seus 
fills/es durant aquells dies i instant a l’administració que els dongui una solució. Aquestes cartes 
seran recollides i presentades al registre del CEB conjuntament.  
 
Es constitueix una comissió que es fa càrrec de la redacció de la carta. Es coordinarà via 
correu electrònic.  
 
 
Acaba la reunió quan són les 10 del vespre. 
 
 
Propera reunió de la Coordinadora:  
Dimarts, 14 de desembre de 2010 a les 20,30 hores a ll’escola El Sagrer. 
Es prega puntualitat i confirmar l’assistència.  
 
El secretari        Vist i plau, 
        La presidenta 


