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ACTA REUNIÓ COORDINADORA D’AMPES 

D’ESCOLES PÚBLIQUES DE SANT ANDREU 

25 de gener de 2011 
 

 

Assistents: 

 
Montserrat Llansola, AMPA Eulàlia Bota (presidenta) 
Xavier Mellinas, AMPA El Sagrer (vice-president) 
Xavier Harder, AMPA Pegaso (secretari) 

Eva Ferrera, AMPA L’Estel 
Marc Andres Parres, AMPA Congrés-Indians 
Sandra Garcia, AMPA Congrés-Indians 
Yurre Viana, AMPA La Maquinista 
Sergi Marquès, AMPA Eulalia Bota 
Esther López, AMPA Turó Blau 
Juan Jose Cucala, Consell escolar del districte 
Jordi Martínez, AMPA Turó Blau 
 
 
 
Als locals del CEIP Congrés-Indians 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. Vacances d’Hivern 
 
Es comenten diferents noticies que han sortit als mitjans de comunicació referents a la 
setmana blanca. En concret es valora l’entrevista feta a Enric Llurba (president de la 
FAPAC) on exposa la petició feta al Departament d’Educació per part de la FAPAC de 
no deixar en mans dels consells escolars la decisió de fer o no la setmana blanca, 
arran de unes declaracions que va fer la nova consellera amb aquest proposit. La 
coordinadora valora que és una decisió encertada ja que en aquest moment avançat 
del curs aquesta mesura comportaria malestar i un  altre problema sobreafegit per les 
famílies.  
 
Es valora negativament i sobretot insuficients el paquet d’activitats que l’Ajuntament de 
Barcelona ha posat a disposició de les famílies amb la carta enviada per l’alcalde a 
totes les llars. Es veu un trasfons electoralista. 
 
La situació actual al districte és que en principi cap AMPA organitzarà casals d’hivern 
com a mesura de pressió. 
 
Després d’un llarg debat s’acorda no demanar canvis en el calendari per aquest curs ja 
que entenem que a aquestes alçades de curs seria contraproduent. 
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De cara al curs que vé, i tenint en compte les intencions del Govern de la Generalitat 
de transformar la setmana blanca en dies de lliure disposició al llarg del curs, i 
entenent que aquesta mesura encara va més en contra de la conciliació de la vida 
laboral i familiar, a més de complicar les relacions dins la comunitat educativa s’acorda 
per unanimitat de treballar amb el proposit que el calendari per el curs vinent quedi 
com era abans de la implantació de la setmana blanca, o sigui, començar el curs el 15 
de setembre com havia estat sempre. 
 
Pensem que això seria la millor solució per les famílies per diferents motius (venim de 
les vacances i no costa tan allargar una setmana més, encara fa calor i els nens i 
nenes poden realitzar activitats a l’exterior, molts pares fan vacances al setembre, 
horaris intensius a moltes empreses, etc.). També representaria millors condicions per 
al professorat per afrontar el curs amb més dies de preparació. 
 
Per tirar endavant això i tenir el major recolzament possible de totes les Ampes es 
valora convenient instar a la FAPAC que lideri aquesta proposta. Amb aquesta finalitat 
s’engegaran contactes amb la FAPAC i les diferents coordinadores d’AMPAS de 
Barcelona per tal de convocar una reunió conjunta per exposat i consensuar la 
proposta. Es demanarà a la FAPAC que convoqui aquesta reunió. 
 
Quedem que: 
 
Montse Llansola contacta amb Enric Llurba de la FAPAC. 
Juan Josep Cucala contacta amb la coordinadora de Sant Martí 
Xavier Harder contacta amb la coordinadora de Gràcia. 
Sergi Marquès contacta amb la coordinadora de Nou Barris. 
Es demanarà a la FAPAC que contacti amb la resta de coordinadores i AMPAS. 
 
Es planteja el següent calendari: 
 
A finals de febrer fer la reunió de FAPAC amb les coordinadores. 
Al Març demanar reunió amb el Departament d’Educació per exposar la proposta  i 
demanar resposta sobre el tema. 
 
També s’acorda parlar del possible retall de la sisena hora. La coordinadora s’hi 
mostra en contra i proposem incloure aquest tema en el debat amb la FAPAC. 
  
Paral.lelament s’acorda preparar una carta on es mostri el desacord amb l’actual 
calendari i demanant el retorn a l’antic per al curs vinent. Aquesta carta es repartirà per 
totes les AMPAS perquè se’n faci difusió i es recullin signatures per tot Barcelona amb 
la intenció de presentar-les posteriorment al Departament d’Educació.  
 
Des de la coordinadora pensem que la FAPAC ha de liderar tot aquest procés. 
 
3. Precs i preguntes. 

 
Cal estar pendents de les eleccions al consell escolar del districte que seran 
properament. Recordeu que els candidats proposats per la coordinadora són: 
Sandra García (AMPA Congrés-Indians), Jaume Matas (AMPA El Sagrer) i Cristina 
Velasco (AMPA Mestre Gibert). Cada Ampa ha de votar dos dels tres candidats 
indistintament. Per fer-ho, un representant de l’AMPA haurà d’anar el dia de les 
eleccions a la seu del districte per realitzar el vot. 
 
Es debat sobre la matriculació pel curs vinent. Es comenta que l’administració ja té 
previst la creació de dos “bolets”. S’acorda dur el tema a la propera reunió de consell 



3 

escolar de districte el dia 7 de febrer i tornar a demanar per enèssima vegada la oficina 
de matriculació única que garanteixi un procés transparent i que vetlli pel la equitat.  
 
Es comenta la situació actual de les diferents construccions escolars pendents al 
districte (la Maquinista, Can Fabra, Congrés-Indians). Es veu amb molta preocupació 
la immobilitat respecte el tema per part de l’administració i s’acorda parlar-ne amb més 
profunditat en properes reunions. 
 
El departament de Justicia ha penjat un nou model d’estatuts per les associacions 
sense ànim de lucre. El secretari revisarà els actuals estatuts de la coordinadora i en 
realitzarà el tràmit dels nous. 
 
Es proposa que la coordinadora s’adhereixi a la plataforma SANT ANDREU 
DECIDEIX. Es llegeix el full d’adhesió i es vota. El resultat és de 9 vots a favor i un en 
contra. 
 
 
Acaba la reunió a les 23,30 hores 
 
 
Propera reunió de la Coordinadora:  
 

Reunió conjunta FAPAC i coordinadores de Barcelona 
Lloc i data per determinar. 
 

 
 
 
El secretari        Vist i plau, 

        La presidenta 
 
 
 

 
 
 
 


