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

11 de maig 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 
Jordi Martínez, AMPA Turó Blau 
Maria Gámiz, AMPA Turó Blau 
 
 
 
Als locals del CEIP Turó Blau 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. Carta Calendari escolar curs 2011-12. 
 
S’ha engegat la recollida de signatures per demanar el retorn al calendari escolar 
anterior a l’establiment de la setmana blanca, Algunes escoles ja estan recollint 
signatures, altres ho engegaran aquesta setmana. Es posa de límit el 23 de maig per 
recollir signatures. La idea es que presentar-les al departament per fer pressió abans 
que s’acordi el nou calendari escolar.Es demana fer el màxim de difusió. S’ha repartit 
la carta entre les families i poden signar també els familiars i amics.  
 

 
3. Adaptació dels estatuts de la coordinadora a la nova normativa.  
 
Es baixarà el model penjat al Departament de Justicia i s’hi afegiran les especificitats 
dels estatut de la coordinadora. El secretari passarà el resultat a Jordi Martinez i 
Montse Llansola. El dia 1 de juny el signarem i després es portarà a registre de 
Justicia. Ho farà Eva Ferrera. 
 
4. Torn Obert de informacions. 
 
Debat polític d’educació de la FAPAC. Els representats van parlar de retallades, 
segregació, fracàs escolar, matriculació, 6a hora, etc. Va ser un debat en clau 
electoral. 
 



2 

El Consell escolar de Barcelona farà un manifest  contra les retallades i el presentarà a 
la consellera. 
 
La FAPAC vol demanar una reunió amb la consellera després de la manifestació del 
14 de maig. 
 
Des de la coordinadora animem a tota la comunitat educativa del districte a participar 
dissabte 14 de maig a la manifestació unitaria convocada contra les retallades en 
l’educació. 
 
Acaba la reunió a les 23,30 hores 
 
 
Propera reunió de la Coordinadora:  
 
1 de Juny de 2011 a les 21 hores a l’Escola ESTEL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El secretari        Vist i plau, 
        La presidenta 
 
 
 
 
 
 
 


