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ACTA REUNIÓ COORDINADORA D’AMPES 

D’ESCOLES PÚBLIQUES DE SANT ANDREU 

13 d’abril de 2010 
 

 

Assistents: 

 
Montserrat Llansola, AMPA Eulàlia Bota (presidenta) 
Xavier Harder, AMPA Pegaso (secretari) 
Jaume Matas, AMPA El Sagrer (tresorer) 
Enric Llurba, IES Dr. Puigvert 
Armand Verdés, AMPA Pegaso 
Esther López, AMPA Turó Blau 
Maria Gámiz, AMPA Turó Blau 
Susana Estévez, AMPA Rosa dels Vents 
 
S’excusen: 
 
Silvia Solanas, Ignasi Iglesias 
Ivon Ayala, Ferran i Clua 
Eva Ferrera, L’Estel 
Marta Píriz, La Maquinista 
Cristina Velasco, Mestre Gibert 
 
 
Als locals del CEIP Turó Blau quan són les 21.00 hores comença la reunió de la 
Coordinadora 
 
TEMES TRACTATS I ACORDS:  
 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior 
S’aprova l’acta anterior sense cap esmena. 
 
2. Informació assemblees FAPAC. 
 
A l’Assemblea de Barcelona hi van assistir els membres de la coordinadora Montse Llansola, 
Ester López, Marta Píriz, Jose Madrid i Enric Llurba i alguna persona de IES Alzina. En 
l’assamblea un total de unes 25 persones. 
Un dels temes era el canvi de Junta i va sortir escollit l’Enric Llurba com a nou president de 
Fapac de Barcelona i un dels vocals Jose Madrid. Es valora positivament aquest fet ja que els 
dos formen part de la coordinadora de Sant Andreu i això permetrà un millor contacte entre 
ambdues entitats. Una de les prioritats que es marca la nova junta es l’articulació territorial de 
les coordinadores perquè tots treballem conjuntament i de forma més coordinada en temes 
d’àmbit de ciutat. . Els temes de districte són més competència de la coordinadora. En els 
districtes que no hi hagi coordinadora s’obrirà una delegació de la Fapac per coordinar les 
Ampes representades, S’obra un debat sobre la conveniència o no de la independència de la 
coordinadora respecte la FAPAC i de si realment aquesta representa els interessos de les 
Ampes locals. Per part de la nova Junta de la FAPAC es veu amb interès aquest aspecte i es 
treballarà per promocionar la comunicació i la participació. Queda palès que la coordinadora 
pot actuar independentment en temes de districte (per exemple: escrit per demanar que algun 
representant de les Ampes formi part de la comissió de coordinació dintre de la nova 
organització dels districtes educatius), però també es considera la conveniència que en temes 
de caràcter general de ciutat actuem coordinadament amb la FAPAC pel fet que l’administració 
pugui percebre que anem tots a la una, en aquest sentit es critica la concentració que van fer a 
la plaça Sant Jaume la Federació d’Ampes de Badalona en contra de la setmana de febrer. 
 
3. Manca de places al districte 
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Es presenta l’informe oficial de la subcomissió de matriculació amb les dades de la 
preinscripció pel curs 2010-11 . La subcomissió està formada per l’Inspector (president), Pilar 
Lleonart (Vicepresidenta), un director d’escola pública, un titular d’escola concertada, dos 
representant d’ampes pública i privada, EAPs i dos sindicats.  
Hi ha un dèficit de places. A la Pública hi ha una oferta de 748 places i una demanda de 710. A 
l’escola pública es designen 14 places d’ofici i la concertada 17, això representa que hi haurà 
força aules amb més de 25 alumnes a diferents escoles molt sol.licitades per les famílies com 
Can Fabra, etc mentre que altres escoles hauran de tancar línies per manca de matrícula com 
Rosa dels vents i Congres Indians que no tindran P3. 
Hi ha algunes escoles que queden places vacants: Baró de Viver 11, Bernat de Boil 12, 
Juncadella 12, Octavi Paz 10, Pegaso 14, Rosa dels vents 19...susceptibles de rebre l’alumnat 
nouvingut durant el curs i que casualment són les escoles que ja suporten una càrrega més 
gran.   
S’obra un debat sobre el mal repartiment de l’alumnat i de la inoperància de l’administració al 
respecte que supedita l’interès de les famílies per sobre de l’interès col·lectiu. Es reflexiona 
sobre l’efecte negatiu que això pot comportar a mig i a llarg termini creant una xarxa d’escola 
pública dividida en escoles segregades i escoles d’elit. 
 
Propera reunió de la Coordinadora:  
Dijous, 27 de maig a les 21.00 hores. 
CEIP Rosa dels Vents 
Es prega puntualitat i confirmar l’assistència. 
 
El secretari        Vist i plau, 
        La presidenta 


