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

30 de setembre de 2010 
 
 
Assistents: 
 
Montserrat Llansola, AMPA Eulàlia Bota (presidenta) 
Xavier Mellinas, AMPA El Sagrer (vice-president) 
Xavier Harder, AMPA Pegaso (secretari) 
Jaume Matas, AMPA El Sagrer (tresorer) 
Enric Llurba, IES Dr. Puigvert (president FAPAC Barcelona) 
Esther López, AMPA Turó Blau 
Maria Gámiz, AMPA Turó Blau 
Joan Josep Cucala, AMPA Turó Blau 
Joan Montero,  AMPA Ignasi Iglesias 
Eva Ferrera, AMPA L’Estel 
Marta Píriz, La Maquinista 
Cristina Velasco, Mestre Gibert 
Sergi Marquès, AMPA Eulàlia Bota 
Sandra García, AMPA Congrés-Indians 
Yurre Viana, AMPA La Maquinista 
 
 
Als locals del CEIP La Maquinista 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 
 
Queda pendent d’aprovació. 
 
2. Setmana Blanca. 
 
La Coordinadora es mostra clarament contraria a aquesta mesura engegada pel Departament 
d’Educació. 
 
Properament hi haurà una reunió FAPAC-CEB per tractar entre d’altres temes el de les 
vacances d’hivern. Sobre aquest tema la FAPAC proposarà que l’administració organitzi les 
activitats. A l’espera de la resposta per part de l’administració des de la Coordinadora 
D’AMPA,s de Sant Andreu es proposen algunes idees: 
 

- Escriure un Manifest de posicionament respecte la mesura i instan a l’administració que 
doni resposta sobre com pensa organitzar les activitats d’aquesta setmana. 

- No demanar la subvenció que l’adminstració a posat a disposició ja que entenem que 
no resol els problemes de finançament de les activitats. 

- No organitzar cap mena de servei (Casals) a les escoles per part de les AMPA’s ja que 
entenem que li pertoca a l’administració. 

- La posibilitat de fer algun tipus de mobilització si no es dona una resposta adequada. 
 
El manifest serà entregat al consell escolar del districte de dilluns dia 4 d’octubre. 
Posteriorment es farà arribar al CEB i als mitjans de comunicació. També s’enviarà a totes les 
AMPA’s perquè se’n faci ressó a les juntes i es faci extensiu a les famílies de les escoles 
públiques. 
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3. Situació de les escoles al començament de curs 
 
Es comenta sobre la situació d’algunes escoles del districte a principi de curs: 
 

- Escola Congrés–Indians: S’han construit els mòduls sobre el parking que hi ha prop de 
l’àntic canòdrom a Concepció Arenal. Sembla que de moment la ubicació definitiva de 
l’escola encara no està decidida ja que l’administració vol ubicar-la on és l’actual Rosa 
dels Vents i la resta de la comunitat educativa s’hi oposa, demanant la ubicació on 
estava prevista en un principi. Finalment es comença amb dues línies. La representant 
de l’AMPA comenta el munt de gestions que s’han hagut de fer per tal de posar a punt 
l’escola de nova creació i la poca col.laboració de l’administració al respecte. L’AMPA 
ha hagut d’invertir en mobiliari i altres materials i a hores d’ara encara hi ha mancances 
importants.   

- Escola La Maquinista: Comencen el curs amb la construcció de nous mòduls per tal de 
donar cabuda al propi creixement de l’escola. La ubicació definitiva encara està per 
decidir i l’administració no s’acaba de definir. Sembla que hi ha manca d’espai 
urbanístic de propietat de l’administració i això enlenteix el procés.  

- Escola Eulalia Bota: els falten cadires. 
- Escola Ignasi Iglesias:s’ha fet una inversió important en manteniment. Sembla que 

finalment no s’obrirà la segona línia. 
- Escola Pegaso: El sistema sanitari és d’origen i està obsolet. Cal remodelar la cuina i 

encara no hi ha data per la instal.lació de l’ascensor. 
 

4. Consell escolar de districte 
 
El proper serà el 4 d’octubre es pplantejaran els següents punts: 
 

- Comissió d’absentisme. 
- Planificació matriculació escolar. 
- Seguiment construccions escolars (La Maquinista). 
- Creació dues línies a Ignasi Iglesias. 
- Àrees d’influència de les escoles. 
- Pla d’entorn per zones més desafavorides. 
- Projecte educatiu de continuitat. (primària-secundària). 
- Renovació consell escolar. 
- Setmana Blanca. Manifest. 

 
5.Precs i preguntes. 
 
Es proposa que la propera reunió de coordinadora coincideixi amb una reunió conjunta amb la 
FAPAC al districte (novembre). 
Es proposa que els dies de reunió siguin rotatius i no recaiguin sempre  en dijous. 
 
 S’adjunta Manifest de la setmana blanca  
 
Propera reunió de la Coordinadora:  
Dimarts, 9 de novembre de 2010 a les 21.00 hores. 
CEIP Eulalia Bota 
Es prega puntualitat i confirmar l’assistència. 
 
El secretari        Vist i plau, 
        La presidenta 


