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

27 de maig de 2010 
 
 
Assistents: 
 
Montserrat Llansola, AMPA Eulàlia Bota (presidenta) 
Xavier Mellinas, AMPA El Sagrer (vice-president) 
Jaume Matas, AMPA El Sagrer (tresorer) 
Enric Llurba, IES Dr. Puigvert (president FAPAC Barcelona) 
Eva Ferrera, AMPA L’Estel 
Lambert Colás AMPA L’Estel 
Cristina Velasco, AMPA Mestre Gibert 
Ivon Ayala AMPA Dr. Ferran i Clua 
Susana Estevez AMPA Rosa dels Vents 
Irene Yolai AMPA Rosa dels Vents 
 
S’excusen: 
 
Xavier Harder, AMPA Pegaso (secretari) 
Esther López, AMPA Turó Blau 
Marta Piriz, AMPA La Maquinista 
 
 
Als locals del CEIP Rosa dels Vents 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. Calendari escolar 2010 – 2011 
 
S’obre un debat sobre el calendari escolar: 
 
Es mostra preocupació i total desacord que siguin les ampas les organitzadores dels 
casals per la setmana blanca 
 
Creiem que hauria de ser el Departament d'Educació amb suport dels districtes qui 
garantís els recursos suficients per a l'organització del programa Escoles Obertes per 
atendre durant la setmana de febrer l'alumnat que ho requereixi.  
 
Ens preguntem quin es l’argument pedagògic de tots aquest canvis. 
 
La manca de conciliació amb el calendari laboral de les famílies. 
 
Es mostra el desacord amb moltes escoles que, degut a la supressió de la jornada 
intensiva de juny, han decidit que el curs vinent no faran ni colònies ni excursions. 
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L’Enric Llurba, president de la FAPAC Barcelona, ens informa que el dissabte 29 de 
maig hi ha una concentració de mestres per manifestar-se en contra de la supressió de 
la jornada intensiva. La FAPAC mostra el seu desacord perquè no se’ls informa. 
 
Per això, i com a mesura de pressió davant el Departament d'Educació, 
pensem que pares i mestres haurien de ser un front comú i no anar cadascú per la 
seva banda. Creiem que és un tema prou important com  per obrir debat, no només pel 
que fa a la supressió de la jornada intensiva, si no també pel que fa el calendari 
escolar en general. 
 
 
 
3. Objectius curs 2010-2011 
 
Es concretaran després de l’estiu amb les noves propostes. 
 
 
4. Precs i preguntes. 
 
Lambert Colás  de l’AMPA L’Estel ens comenta  que hi ha escoles que demanen 
jornada intensiva sense el consentiment dels consells escolars. Es posa en 
coneixement  a les ampas assistents, que és de llei la votació per consell escolar el “sí 
o no” de la jornada intensiva. 
 
 
 
Propera reunió de la Coordinadora:  
 
Per determinar. 
 
Es prega puntualitat i confirmar l’assistència. 
 
. 
 
 
 
 
El secretari        Vist i plau, 
        La presidenta 
 
 
 
 
 
 
 


