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

1 de juny de 2011 
 

 

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 
Montse Martínez, AMPA Ignasi Iglesias 
Alicia Luna Núñez, AMPA L’Estel 
Natalia Tolosa Castañé, AMPA L’Estel 
Mar Sánchez Llavina, AMPA L’Estel 
Juan Jose Cucala, Consell escolar de Districte i AMPA Turó Blau 
Silvia Solanas Ibáñez, AMPA Ignasi Iglesias 
Lambert Colás Torán, AMPA L’Estel 
Cristina Velasco, AMPA Mestre Gibert 
 
 
Als locals del CEIP L’Estel quan són les 21.00 hore s 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. Carta Calendari/Setmana Blanca 
 
S’han recollit 605 signatures. Hi han participat 7 centres del Districte. Es valora que la 
iniciativa a estat un èxit i que futures accions similars s’anima a la resta d’escoles del 
Districte a participar-hi per tal de fer més fortes les nostres reinvindicacions i 
propostes. Les signatures s’han presentat al Departament d’Educació dirigides a la 
consellera. S’han pogut entrar just abans que sortis publicat el nou calendari.  
 
3. Informació moviments AAVV 
 
S’informa que la coordinadora es va adherir a la campanya que han engegat les AAVV 
del barri per protestar contra les retallades en sanitat. Es valora positivament el fet que 
les tres AAVV del barri vagin de la mà en aquesta plataforma. També es valora que 
encara que la coordinadora s’hagi adherit aquesta se centrarà més en les 
reinvindicacions en l’àmbit educatiu. 
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4. Adaptació dels estatuts de la coordinadora a la nova llei d’associacions.  
 
 
 Es presenta la nova proposta d’estatuts adequant–se a la nova normativa. Es fa una 
lectura de l’articulat debatent els canvis soferts i esmenant allò que s’acorda. 
Finalment es vota per unanimitat la modificació dels estatuts. Es pasarà a format pdf i 
s’enviarà a tots els membres de la coordinadora per tal de fer-ne ressó i que es puguin 
fer les darreres observacions per si s’escau fer-ne els canvis oportuns. A continuació 
es portarà a registre al Departament de Justicia. Els plaços són fins el 10 de juny les 
esmenes i el 15 juny a registre. 
 
5. Torn Obert de informacions. 
 
S’acorda que de cara el curs vinent centrar els esforços en fer accions per tal de 
recuperar la sisena hora.  
 
S’informa que a la majoria d’escoles del Districte el personal docent està a favor de 
treure la sisena hora i per tant caldrà fer pedagogia en el si de les mateixes escoles 
mostrant el nostre neguit si cal en els consells escolars per tal que el professorat es 
repensi al seva postura envers el tema. Cal donar arguments de perquè la necessitat 
de mantenir-la. A la pàgina Web de la Fapac s’hi pot trobar documents que fan 
referència a aquesta argumentació. 
 
Pel curs que vé a moltes escoles s’està debatent un possible canvi d’horari entre dues 
opcions, partit (de 9 a 12 0 12,30 i de 15 a 16,30) o bé compactat de 9 a 14 hores. Es 
tema que es parlarà en els propers consells escolars i que cal tenir clar quina opció 
interessa als pares. S’aconsella parlar-ho previament ela pares i mares del consell per 
dur una posició unitària si pot ser i argumentar-la. 
 
Acaba la reunió a les 23,30 hores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El secretari        Vist i plau, 
        La presidenta 
 
 
 
 
 
 
 


