
ACTA COORDINADORA AMPAS CRÀCIA 
 

 
ESCOLA REINA VIOLANT   BARCELONA, 8 DE JUNY 2010 
 
ASSISTENTS: 
 
Marc Anton  CEIP Josep Maria de Sagarra 
Josep Góngora CEIP Pau Casals 
Andrés Encinas IES La Sedeta 
Ramon Auset  CEIP Pau Casals 
Xavier Olivella   Escola Baldiri Reixac 
Àngel García  IES Secretari Coloma 
Diana Pujol  Escola Reina Violant 
Martina Gasull  Escola Reina Violant 
Jordi Altarriba Escola Reina Violant 
Gemma Rifé   Escola Reina Violant 
 
S’excusen 
 
Escola Josep M. Jujol 
Escola La Sedeta 
 
ORDRE DEL DIA 
 

1. Manifestació social 29 de maig / vaga 8 de juny 
2. Informació del districte 
3. Jornades Secundària pública 
4. Qüestionari AMPAS 
5. Reunió FAPAC amb consorci 
6. Setmana de vacances al febrer 
7. Projecte 1 x 1 

 
1. Manifestació social 29 de maig / vaga 8 de juny 
 
Es van adherir al manifest l’AMPA de l’escola Pau Casals i de Reina Violant. 
En Xavier Olivella comenta que va ser un manifest unilateral, que no 
representava a tothom. Al seu parer, caldria haver-lo pactat i consensuat amb 
altres agents, no era un redactat inclusiu de les demandes de la comunitat 
educativa. Comenta que caldria recuperar l’espai de trobades del MUCE (Marc 
Unitari de la Comunitat Educativa). 
L’Angel García comenta que el 10 de juny hi ha una reunió per fer un manifest 
conjunt amb la participació dels signants del manifest social, diferents 
moviments de renovació pedagògica, associacions de veïns i associacions 
juvenils. Convida a assistir-hi a alguna persona de la coordinadora. La idea és 
tendir a construir un moviment que vagi més enllà de la jornada del 29 de maig. 
Reina Violant comenta que es va enviar una carta a les famílies informant de la 
situació actual de l’ensenyament i el perquè de les reivindicacions. 



Es valora que la manifestació, per ser dissabte, va ser lluïda. Va ser interessant 
que a la capçalera no hi anés cap tipus d’identificació que s’apropiés la 
convocatòria. Hi havia algunes famílies al davant. 
 
Parlem sobre la convocatòria de vaga d’avui, el seguiment que se n’ha fet i 
parlem de la situació general al país i en l’ensenyament. Es comenta que la 
retallada econòmica, si bé es podria acceptar, hauria de ser selectiva i per 
exemple partides d’educació no s’haurien de tocar per res. 
S’explica que actualment la inversió en educació pública a Catalunya és més 
baixa que el PIB, és més baixa que la inversió en educació pública a Espanya, i 
que aquesta és més baixa també que la inversió en educació pública a Europa. 
 
Cal veure com s’analitzen aquestes dades ja que des de la Conselleria 
d’Educació es desmenteixen explicant que cal comptabilitzar també el 
copagament de les famílies. Arribats aquí, comentem que caldria reflexionar 
sobre el copagament dels serveis públics. Un dels punts del Pacte Nacional 
d’Educació era reduir el copagament però ara ja ni se’n parla. 
 
També comentem que en carregar les AMPAS de feina i de gestió, a l’estil 
voluntariat o funcionaris sense sou, es generen desigualtats entre les escoles 
públiques en termes de copagament. Algú diu que és clar, l’autonomia sense 
diners no és sinònim d’autonomia, si no de gestió de la misèria. Algú comenta 
que les escoles de primària haurien d’exigir una persona més de gestió i 
administració. 
 
 
2. Informació de districte 
 
El Josep Góngora, pare del Pau Casals, ha parlat amb David Companyon 
(regidor d’educació del districte). Està previst convocar un plenari del consell 
escolar de districte pel 28 de juny.  
 
Es comenta que fa temps que no es convocava consell escolar de districte. Es 
comenta també que s’ha perdut la figura del tècnic d’educació, ja que els 
tècnics sectorials han passat a ser tècnics de barri i toquen una mica tots els 
temes.  
 
S’explica que des del Consorci d’Educació es vol potenciar el paper dels 
consells escolars a través de les zones educatives (que coincideixen amb els 
districtes). Així i tot, es comenta també que no hi ha la figura de director 
territorial dels consells escolars de districte. 
 
Com que per la reunió del 28 de juny no hi ha ordre del dia fixat, podem 
avançar-nos i com a Coordinadora dir de què volem parlar i la informació que 
necessitem que estigui preparada per poder-ne parlar. 
 
El Josep Góngora hi anirà en representació de la Coordinadora d’AMPAS de 
Gràcia. Alguns temes que proposem que s’hi haurien de tractar són: Nova 
organització, Informació de la preinscripció i de la matriculació, Tancament IES 
Gal.la Placídia. 



 
A nivell de districte, també es constata la tendència del regidor Espriu a a 
potenciar els consells de barri, que funcionen com una plataforma regular de 
reunió d’entitats i també de veïns i veïnes a títol individual. A Gràcia n’hi ha 
cinc. S’insinua el perill que no es volguessin suprimir els consells escolars de 
districte pels consells de barri.  
 
En relació al decret de matriculació, es comenta que es poden fer diverses 
lectures en relació a l’admissió d’alumnes. El decret preveu una reserva de 
places per alumnes amb dictàmens de necessitats educatives específiques del 
tipus C (tipologia d’alumnes amb “desafavoriment social”). Però com que de 
dictàmens d’aquest tipus no se n’estan fent, al final aquest tipus d’alumnes tots 
van a la pública.  
 
Parlem sobre la necessitat d’aconseguir l’equilibri en l’escolarització a partir de 
que aquests tipus de dictàmens es facin. La idea és deixar de fer guetos a les 
escoles, fer la reserva de places a partir de dictàmens seriosos i ben fets 
(sobretot del tipus C). S’explica l’experiència de Mataró i de Vic com una bona 
experiència per superar la situació actual. La idea és tendir a fer petits plans de 
ciutat per redistribuir la població. Amb el Pla Nacional d’Educació això era fàcil 
de regular però la LEC no ho contempla.  
 
Es conclou que el que cal és aconseguir que l’Administració s’ha de fer càrrec 
dels seus centres i no assumir els centres concertats com a propis. És 
important que els centres públics siguin atractius per la població autòctona. 
 
 
3. Jornades Secundària pública 
 
Es fa la proposta de tractar un dia el tema com a monogràfic. 
 
 
4. Qüestionari AMPAS 
 
Es torna a parlar del tema de renovar un qüestionari que es va passar a les 
AMPAS fa anys. Decidim fer-ho al setembre. 
 
Es comenta que l’Escola Patronat Domenech va fer un estudi sobre temps del 
migdia i que estaria bé saber el resultat. 
 
 
5. Reunió FAPAC amb Consorci 
 
Es va fer una reunió amb Carmen Massa i Montserrat ????. El Manel Blasco 
(gerent) no hi anà. 
 
Es van tractar els temes de : 
 
-Segregació escolar 
-Subvencions a les AMPAS: fins el 30 de juny. 



Es comenta que s’hauria de demanar que l’acollida matinal fos gestionada pels 
centres. 
-Tancaments Batxillerats: 
Es tanquen centres de Batxillerat però hi ha vacants tant a 1r com a 2n. 
Cal dialogar des de tots els sectors sobre com s’hauria de reestructurar els 
Batxillerats i FP 
El tancament del Gal·la Placídia està mal gestionat, les famílies no tenen 
informació. Encara no se sap l’ús que se li donarà. Es comenta que per espai 
seria una bona proposta passar el Vila de Gràcia a l’edifici del Gal·la. 
 
Es va acordar crear un nucli de contacte entre la FAPAC i el Consorci. 
 
6.Setmana de vacances de febrer 
 
Cal parlar de com les AMPAS hem de tractar aquest tema. 
La FAPAC, tot i que oferirà suport a les AMPAS per fer les activitats el mes de 
març, els recomana que no gestionin activitats durant aquest període, que no 
se’n facin responsables. 
Caldria que els recursos s’enviessin als Ajuntaments i als Districtes, no a les 
AMPAS. 
 
Al Consorci ara per ara no han fet cap estudi de la demanda d’activitats per part 
de les famílies.  
Es constata la diferència de fer un casal obert a l’estiu d’un casal tancat el mes 
de març, en que serà necessari fer ús de les aules. És evident que al final el 
nen que assisteix a l’escola a fer activitats no té la vivència de desconnexió. 
 
7.Projecte 1 x 1 
 
A Barcelona 6 centres el desenvoluparan a Primària el proper curs. 
 
Molts centres de secundària han sol.licitat implantar-ho al seu centre. Molts han 
fet el projecte, però hi ha diferents fases, de la 1 a la 5.  
 
Les famílies han de copagar l’ordinador. 
Cal veure què han de fer les famílies, comprar l’ordinador o comprar el llibre 
digital. En certa manera entrar a digitalitzar vol dir desmuntar la socialització de 
llibres. 
 
La llicència mitjana per cost d’un llibre digital és d’uns 10 euros. El responsable 
del projecte 1 x 1 al Departament d’Educació fa un balanç de cost de llibres 
digitals per un curs de 70 a 80 euros. El projecte de digitalització tindrà una 
subvenció de 30 € per alumne. 
 
La gestió de la Plataforma Empúries, que servirà perquè els alumnes 
adquireixin els llibres de text, encara està per sortir a concurs. La Plataforma 
Empúries garanteix material bàsic per tothom i si es paga més, garanteix 
recursos complementaris, No es sap ben bé com es farà el pagament 
electrònic. Quan alumnes acaben el curs, s’acaba l’accés als continguts 
digitals. 



 
S’apunta que segueixen sense resoldre’s alguns dubtes que teníem des del 
principi, que només ens han explicat com funciona la gestió i res més. Es 
constata que no hi ha informes, ni balanços, ni valoracions dels plans pilot. 
Així i tot, l’ús de les TIC a les aules és imparable. 
 
 
 
PROPERA REUNIÓ: 14 DE SETEMBRE, ESCOLA BALDIRI I RE IXAC 
 
 
 
 
 
 
 


