
Acta de la reunió del 20 de juny  

Ordre del dia: 
- Prèvia 
1. Contacte escola d’adults 
2. Valoració activitats acampada 
3. Reflexió 
4. I ara què? 
5. Coordinació 
6. E-mails i bloc 
 
Prèvia: Ens venen a informar sobre la reunió d’intercomissions de demà dimarts i de la 
importància d’anar-hi. Ens expliquen que recordem que els càrrecs que es fan a l’assemblea 
(moderador ...) són rotatoris i que es decideix l’ordre del dia. 
1. Contacte escoles d’adults: Tenim un contacte amb una persona que treballa en una escola 
d’adults del Carmel que mirarà de facilitar-nos el contacte amb les escoles d’adults del barri. 
També existeix un altre contacte amb l’escola d’adults del Clot. 
2. Valoració d’activitats: Fem valoració de les dues activitats que ens quedaven per valorar de 
l’acampada. Es fa la valoració de la xerrada de primària i secundària (el resum de la mateixa 
està penjat al bloc de la comissió). 
Es fa una valoració positiva de la xerrada d’Universitats perquè hi van assistir quatre ponents 
de diferents tendències i això va enriquir el diàleg. Es va trobar interessant fer-ne una altra. 
També hem valorat molt positivament l’acampada ja que ha servit com a espai de trobada i 
s’han realitzat moltes activitats. Ha estat un espai de debat i d’enriquiment i ha estat ben 
organitzat. 
3. Reflexió: Ens proposem, després de totes les activitats que ja hem realitzat, de poder crear 
un espai de reflexió a la comissió. Aquest espai pretén exposar i debatre sobre temes 
pedagògics més generals que creiem que tenen a veure amb la situació actual de 
l’ensenyament. Es proposa fer uns espai de “formació” que ens permeti aclarir conceptes i 
després fer-ne la propagació. Com a activitats es proposa crear un espai de debat via internet i 
tractar de manera monogràfica aquests temes en alguna de les reunions de la comissió (que 
formi part del nostre calendari de reunions). També es troba interessant treballar a partir d’un 
document que ens permeti veure les diferents tendències pedagògiques de manera general. 
4. I ara què?: Comencem a pensar accions a poder fer després de l’acampada i algunes 
d’elles, a partir de setembre. 
- A partir de la valoració de l’acampada volem proposar a l’assemblea que es puguin fer 
trobades regulars (la primera setmana de cada mes, per exemple) on es puguin oferir xerrades 
sobre els diferents temes que puguin interessar. Valorem que fer-les totes les comissions a 
l’hora tornaria a afavorir l’espai de trobada que s’ha aconseguit a l’acampada i que facilitaria la 
logística dels muntatges. 
- Es proposa fer una acció a finals de juliol o primers de setembre que consisteixi en 
representar les retallades. Es proposa fer-ho amb cinta adhesiva i dibuixant unes tisores amb el 
rètol No passar, estem retallant o similar. En un primer moment hem pensat que es podria fer a 
escoles però hem pensat que podria ser una acció que es podria fer a altres entitats. 
- De cara al setembre ens proposem de contactar amb les escoles per donar a conèixer la 
comissió d’educació i obrir un canal de comunicació amb elles per tal de fer accions conjuntes, 
com per exemple assistir als plens. 
- Fer xerrades (si s’acaba fent,. en les setmanes que hi hauria activitats conjuntes a la plaça 
Orfila) sobre temes pedagògics que ens ajudin a la reflexió conjunta i també fer venir gent 
d’escoles que ja estan treballant diferent per a que ens mostrin els seus models pedagògics. 
5. Coordinació: Demanarem a la comissió de comunicació com podem posar-nos amb contacte 
amb altres comissions d’educació i amb la de plaça Catalunya per a estar informats del que van 



realitzant i per a proposar activitats conjuntes. 
6. E-mail i bloc: A partir d’aquesta setmana el Joan Antoni portarà el correu i el bloc de la 
comissió. 
 
Propera data de reunió de la comissió: Dilluns 27 a les 20’00 

 


