
Acta de la reunió del 27 de juny  

Ordre del dia: 

 

1. Explicació reunió del dimecres 22 de la subcomissió primària i secundària per preparar 

reunió AMPA al CEIP La Maquinista 

2. Elaboració dossier d’informacions com a comissió d’ educació de sant andreu 

3. Coordinació amb altres assemblees d’ educació de Barcelona, pobles… 

4. Calendari de reunions de la comissió a l’ estiu i setembre 

5. Publicar documents al blog 

6. Propostes per l’ assemblea de sant andreu 

 

 

1. Explicació reunió del dimecres 22 de la subcomissió primària i secundària per preparar 

reunió AMPA al CEIP La Maquinista, però donat que com a comissió d’ educació trobem que 

ens manca informació i dades, decidim posposar aquesta xerrada cara al setembre. Valorem 

que no tenim pressa per dur a terme aquestes accions, millor anar ben preparats, amb les 

idees i les argumentacions clares. 

 

2. Elaboració dossier d’informacions com a comissió d’ educació de sant andreu, que constarà 

del següent: 

a) Recollir dades de sindicats, associacions, entitats on puguem trobar informacions relatives a 

les retallades: a nivell econòmic, laboral....etc.. I ho estructurarem als següents àmbits: escoles 

bressol, primària, secundària, adults, educació no formal, cicles formatius i universitat. 

b) Llegir i treballar el document del Pacte Nacional per l’ Educació 

c) Llegir i treballar el document de l’ Escola Inclusiva 

d) Elaborar un mètode de treball interactiu per treballar aquests punts de forma  

coordinada. A la propera comissió es farà una formació del programa que utilitzarem. 

e) Explicació de la nostra comissió (qui som, que volem, propostes i demandes...) 

f) Buscar i compartir recursos , informacions que considerem importants per penjar-los i  

que tots nosaltres els fem servir. 

 

És important citar les fonts d’ on trobem les informacions. 

 

3. Coordinació amb altres assemblees d’ educació de Barcelona, pobles… Proposem aconseguir 

la llista d’emails de les diferents comissions d’ educació de barris i pobles, per establir 

comunicació i coordinació d’ allò que es treballa i poder aprofitar la feina que es faci entre tots 

per no duplicar treball ni esforços. 

 

4. Calendari de reunions de la comissió a l’ estiu i setembre. Decidim establir el calendari de les 

reunions del juliol, i de cara a l’ agost descansar degut a les vacances dels membres. Hem 

acordat que la primera reunió del setembre sigui el Dilluns 5 de setembre a les 20. També es 

proposarà fer un dibuix reivindicatiu que tingui el missatge que seguim treballant amb 

empenta i ganes i que queda molt per fer.  

 



5. Per publicar documents al blog, com per exemple els recursos que trobem, s’ ha d’ afegir un 

nou gadget que digui : Banc de recursos, on s’ encarregarà en Joan Antoni.  

 

6. Propostes per l’ assemblea de sant andreu, Per l’ assemblea del dimarts 28 informarem 

sobre l’ elaboració del dossier, la coordinació amb altres comissions d’ educació, i els plans d’ 

estiu i setembre. 

 


