ACTA REUNIÓ COORDINADORA D’AMPES
D’ESCOLES PÚBLIQUES DE SANT ANDREU
9 de febrer de 2010
Assistents:
Montserrat Llansola, AMPA Eulàlia Bota (presidenta)
Xavier Mellinas, AMPA El Sagrer (vicepresident)
Xavier Harder, AMPA Pegaso (secretari)
Jaume Matas, AMPA El Sagrer (tresorer)
Alícia Segura, AMPA La Maquinista (vocal)
Manel Marín, AMPA Pompeu Fabra (vocal)
Enric Llurba, IES Dr. Puigvert
Loli Alquezar, AMPA Ignasi Iglesias
Sílvia Solanas, AMPA Ignasi Iglesias
Maribel Pérez, AMPA Ignasi Iglesias
Lourdes Bel, AMPA EBM El Palomar
Armand Verdés, AMPA Pegaso
Ivon Ayala, AMPA Ferran i Clua
Xavier Bastos, AMPA El Sagrer
Marta Piriz, AMPA La Maquinista
Eva Ferrera, AMPA L’Estel
Mònica Esteban, AFA Can Fabra
Cristina Velasco, AMPA Mestre Gibert
Esther López, AMPA Turó Blau
Sergio Marqués, AMPA Eulàlia Bota
Als locals del CEIP El Sagrer quan són les 21.00 hores comença la reunió de la
Coordinadora
TEMES TRACTATS I ACORDS:
Temes previs a l’ordre del dia:
Assisteix a la reunió la periodista de LA VANGUARDIA Maite Gutiérrez de la secció d’Educació
i Universitats. Vol recollir la opinió de la Coordinadora respecte el nou calendari escolar. Es
coneixedora de la resposta que s’ha fet a la carta d’Isabel Darder. S’obre un debat en que hi ha
diverses aportacions al respecte deixant palès el rebuig generalitzat dels assistents pel que fa
al contingut i a les formes emprades pel Departament d’Educació respecte aquest tema i
d’altres. Les inquietuds més important són, però, el fet que el Departament no mostra la
intenció de posar a disposició de les famílies, els recursos i ajuts necessàris per a la possible
organització d’activitats culturals i de lleure durant el període de vacances. Sembla que es
deixa en mans de les Ampes l’organització de dites activitats. Tampoc s’assegura la
disponibilitat de totes les escoles podent haver-hi escoles obertes i escoles tancades. Des de la
Coordinadora s’apunta la possibilitat de fer alguna acció ja sigui exigint per escrit la implicació
del Departament tan econòmica com logística, amb l’aportació de recursos, o bé, fer alguna
altra tipus d’acció. S’acorda que aquest fet serà motiu d’un proper debat amb la presa de
decisions que correspongui.
La periodista informa que anirà recollint les informacions de les diverses coordinadores
d’Ampes de Barcelona per tal de tenir un coneixement més ampli de la qüestió i poder fer en un
futur,si s’escau, alguna publicació al respecte
Assisteix el membre de la FAPAC ,Alex, tècnic d’immigració que explica que han engegat una
campanya per fomentar la integració de les famílies nouvingudes d’altres països , així com
fomentar una major participació del conjunt de les famílies a les escoles per tal de millorar-ne la
relació. En aquest sentit es treballa amb la intenció de veure com estan les Ampes en diferents
contextos (barris segregats, escoles segregades, etc). Volen recollir experiències, projectes i
altres iniciatives que s’hagin engegat des de les Ampes en aquest sentit. Anima als assistents a
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explicar llurs experiències. Els interessats podeu fer arribar les vostres aportacions al correu
electrònic: immigracio(arroba)fapac.cat
ORDRE DEL DIA
1.
Aprovació de l’acta de la reunió anterior
S’aprova l’acta anterior sense cap esmena.
2.
Consell escolar del districte, informe de les reunions mantingudes, i de la xerrada
de gerent del Consorci.
Consell escolar de districte:
Hi assisteixen Xavier Mellinas, Jaume Matas, Enric Llurba i Montse Llansola. De les
informacions que es van transmetre es destaquen les següents:
 Es presenta el document de la nova organització per districtes educatius. Dins aquesta
nova organització hi haurà una comissió institucional formada integrament per
funcionaris públics i càrrecs polítics i una comissió de coordinació on hi tindrà cabuda,
entre d’altres, alguns representats de sectors socials “ que es cregui convenient”
segons cita textualment el document. No queda clar el vincle que hi haurà entre
aquestes comissions i el consell escolar de districte. Es veu amb preocupació el fet que
una part de la comunitat educativa com les famílies no hi estigui representada i
s’acorda de fer una instància i presentar-la a registre del districte fent la petició que un
representant de la coordinadora d’Ampes pugui estar en la comissió de coordinació. La
instància la redactarà l’Enric Llurba l’enviarà per correu per donar-hi el vist i plau i
posteriorment es presentarà a registre. Igualment es demanarà de veu a la tècnica
d’educació Pilar Lleonart.
 Es van formular una serie de qüestions molt clares com: quin serà el paper del consell
escolar de districte en aquesta nova organització? Quins mecanismes es posaran en
marxa per la distribució equitativa de l’alumnat? Quins seran els representants dels
sectors socials? etc. Es va instar perquè es transmetessin aquestes preguntes al
gerent del Consorci a la xerrada de Can Fabra.
Xerrada del gerent del Consorci: No es va lliurar cap mena de documentació oficial i no es va
crear un debat de fons on es puguessin aclarir tots aquells temes que ens preocupen a les
ampes. Referent al paper de les ampes el gerent va deixar entendre que són les responsables
de les activitats extraescolars exclusivament.
3.
Manifest per les places de secundària.
S’han recollit totes les signatures exceptuant les del l’Associació de veins de St. Andreu del
Palomar per un mal entés. Els 4 exemplars resten en mans del secretari que hi imprimirà el
segell de la coordinadora i s’encarregarà d’anar a l’associoació de veins a recollir la signatura.
S’acorda que el secretari lliurarà dues copies al registre de districte per l’alcalde i la regidora del
districte i farà arribar una copia a L’Enric Llurba per presentar al Departament d’Educació de la
Generalitat i una altra còpia a l’Esther López per presentar al Consorci.
4.
Escola Bressol Ignasi Iglesias
Les representants de l’AMPA Ignasi Iglesias han volgut aclarir un malentés que hi va haver a la
xerrada amb el gerent de Consorci on es van exposar les previsions de noves construccions
escolars al districte. Sembla ser que hi va haver informacions contradictories entre el districte i
el Consorci pel que fa la ubicació de la nova escola bressol d’Ignasi Iglesias. Aquestes
informacions van crear molt de neguit a l’AMPA i de retruc van provocar alguna reacció un tant
desmesurada per part d’algunes persones presents en al xerrada. La controversia venia perquè
l’ubicaven al pati històric de l’escola en compte de fer-ho en el lloc de l’actual poliesportiu que
està en vies de trasllat. Finalment es va consultar la regidora del districte que va aclarir que es
faria en aquest últim lloc. També es va dir que s’ampliarà l’escola a dues linies. No obstant les
representants de l’AMPA van deixar clar que en cap moment es neguen ni a la construcció de
l’escola bressol ni a l’ampliació de l’escola sempre i quan es faci ben fet i respectant la part
històrica de l’escola (masia i pati).
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5.

Precs i preguntes

S’informa que s’han convocat l’assamblea de Catalunya i la de Barcelona de la FAPAC pel mes
de març. El dia 24 de febrer es fa una xerrada sobre el desplegament dels ordinadors a l’aula
pensat per secundària.
Es fa la proposta de fer una carta més reduïda pels mitjans de comunicació sobre la carta de
resposta que es va fer a l’Isabel Darder.
El 22 de febrer es constituirà la plataforma “Sant Andreu decideix” al Centre cívic de Sant
Andreu. Es convida a participar-hi i a fer-ne difusió des de les Ampes.
L’actual representant a la subcomissió de matriculació proposa canviar el càrrec però finalment
continuarà igual per manca de nous candidats.
S’informa de la possibilitat de les Ampes a formar part de la taula de treball del Canódrom.
L’Ampa de La Maquinista proposa una recollida de signatures de les ampes per demanar que
la ubicació definitiva de la nova escola sigui propera a l’actual ubicació. Recorden que van
demanar que es portés els segells de les ampes fer poder agilitzar el procés. S’acorda que les
diferents ampes es posaran en contacte amb ells per tal de signar i segellar el document.
Igualment informen que a la web de l’ampa La Maquinista hi haurà un document en PDF que
es pot descarregar i imprimir per recollir signatures d’altres escoles i posteriorment fer-les
arribar.

Propera reunió de la Coordinadora:
Dimarts, 13 d’abril a les 21.00 hores.
CEIP Turó Blau
Es prega puntualitat i confirmar l’assistència.
El secretari

Vist i plau,
La presidenta
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