
Acta de la reunió del 30 de Maig de 2011  

30 de Maig de 2011 

 

Aquests són els punts i decisions comentats en l'assemblea d'avui: 

 

En primer lloc, els nostres objectius parteixen del manifest d'educació fet a Plaça Catalunya, 

del qual us deixo el link: 

 

http://educacioacampadabcn.wordpress.com/ 

   

Creiem que podem partir d'aquesta base i a partir de les nostres realitats socials i educatives 

de Sant Andreu acotar la nostra participació i objectius.  

 

Així doncs, tenint en compte l'aprovació de tots els punts exposats per la comissió educativa 

de Plaça Catalunya, afegim els diferents temes més concrets que han sorgit aquest vespre: 

 

• Necessitat de la millora de la gestió econòmica educativa, major equitativitat en 
l'ensenyament públic. 

• La creació, la millora i el manteniment de les infraestructures educatives del barri: No 
als barracons, més llars d'infants, possibilitat d'espais per la gent del barri, així com 
més quantitat i qualitat d'equipaments dignes. 

• Formacions basades en la comunitat i no en l'existencialisme. Lleis educatives que 
ajudin al desenvolupament i que no depenguin del mercat.  

• Necessitat de la unió de la comunitat educativa per tal de crear una força major. Per 
tal d'aconseguir això, necessitem una major difusió al barri. 

• No a la manipulació educativa que fomenta la confrontació entre mestres i alumnes. 

• Coherència en els plans d'estudi, no pot ser que cada govern canviï el pla educatiu, 
perquè crea conseqüències negatives en l'adaptació tant de l'alumnat com del 
professorat. 

• Mancança d'instituts i llars d'infants al barri. No al tancament de la Rosa dels Vents. 

• Màxima prioritat  que existeixi una comunicació bona entre les diferents comsisions 
d'educació dels barris de Barcelona, i també amb les associacions educatives del barri 



per tal de poder afrontar amb major força els conflictes que puguin haver. Així doncs, 
necessitem difusió i mobilització. 

 

També hem considerat l'idea de crear un espai al Facebook per tal de gaudir d'una millor 

comunicació entre nosaltres i per altra banda la creació d'un blogspot per la difusió de la 

informació. Per altra banda ,parlar amb la comissió de comunicació per tal d'ajustar alguna 

idea més.  

 

 

Ànims i bona feina a tothom! 

 


