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

30 de març 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 
Juan Jose Cucala, Consell escolar del districte 
Jordi Martínez, AMPA Turó Blau 
 
 
 
Als locals del CEIP El Sagrer 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. Eleccions Consell escolar de Districte. 
 
S’explica el procés d’elecció dels membres del Consell de Districte sector pares. Dels 
tres candidats de pares que presentava la coordinadora només se’n va poder votar a 
dos. Sembla que les bases diferenciaven els pares representants d’ampes (2 
candidats ) i els pares representants del consell escolar (2 candidats.) Aquesta situació 
és nova respecte altres vegades i no s’havia informat correctament a les ampes 
d’aquest canvi. Hi va haver protestes per part dels membres de la coordinadora de 
com havia anat tot el procés i es va instar als representants del districte que per 
properes vegades s’enviessin les bases a totes les ampes per tal de tenir la informació 
correcte. De totes maneres la sensació de les persones que hi van assistir és que el 
procés no es va fer de forma transparent i va crear una certa frustració. 
 
3. Reunió FAPAC i Coordinadores.  
 
A la Reunió es va informar de com havia anat la trobada amb la consellera. Va ser 
purament informativa referent a les retallades que pensava dur a terme sense que els 
membres de la FAPAC podessin interpelar ni negociar res. La postura de la Fapac 
sembla poc combativa davant d’aquests atacs a l’ensenyament públic. 
Es va parlar de la paralització de projecte 1x1, la sisena hora, dels barracons, etc. 
Referent al calendari escolar pel curs vinent de la postura defensada per la 
coordinadora de Sant Andreu de tornar al calendari anterior la Fapac no es va 
posicionar i va deixar obert el debat per reemprendre’l a l’assamblea. 
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4. Assamblea FAPAC Barcelona. 
 
Es va obrir el debat sobre el calendari escolar del curs vinent. La Montserrat Llansola 
passa a ser vocal de la FAPAC respecte aquest tema. 
 
5.Carta setmana blanca i accions. 
 
S’acorda redactar una carta en clau pares posicionant-se en contra del calendari 
d’enguany i demanant que es torni al calendari anterior de començar el 15 de 
setembre. S’enviarà a les Ampes perquè se’n faci diusió i es recullin signatures a nivell 
de districte. S’intentarà fer-ho abans de les eleccions com a mesura de pressió. 
 
6. Assamblea FAPAC Catalunya 
 
Es farà el 9 d’abril a Lleida. Es convida als assistents a participar-hi. 
 
7. Precs i preguntes 
 
Es comenta com ha anat la preinscripció a les diferents escoles. 
 
 
Acaba la reunió a les 24 hores 
 
 
Propera reunió de la Coordinadora:  
 
11 de maig de 2011 a les 21 hores a l’Escola Turó Blau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El secretari        Vist i plau, 
        La presidenta 
 
 
 
 
 
 
 


