
Acta de la reunió del 6 de juny del 2011  

Ordre del dia: 

1. Bloc i correu 

2. Acampada Sant Andreu 

3. Torn de precs i preguntes 

 

1. Blog i correu 

- La Marina ens informa que el mail de la comissió d’educació ja s’ha creat segons el 
format de la resta de comissions. 

- Ens sorgeix el problema de qui ha de ser qui tingui la contrasenya del correu (i, per 
tant, qui pot accedir a la modificació del blog). Entre d’altres solucions, es proposa “n-
1.cc”, el tipus de blog que es té a la resta d’assemblees d’Espanya.  

- També es proposa i aprova fer rotatiu aquest càrrec de gestió. De moment, surten com 
a encarregats la Marina, la Neus i el Josep Antoni.  

2. Acampada Sant Andreu 

- La Carol ens posa al dia del que es va decidir el dia anterior sobre l’acampada de Sant 
Andreu. Es farà de dia i de nit, i hi ha d’haver un mínim d’unes 10-15 persones per torn. 

També han dit de fer una cercavil·la aquest divendres 10 de juny, i que s’hi afegeixin 
les AMPAS de les escoles del barri. La idea és que la cercavil·la acabi quan comença la 
cassolada. 

Decidim que els membres de la comissió que tenen contacte amb les AMPAS s’hi 
posaran en contacte per comunicar-els-ho. També proposem de comunicar-ho a les 
direccions de les escoles (incloent les escoles concertades). 

- Decidim que crearem una paradeta permanent de la comissió d’educació (la muntarem 
aquest dissabte 11 a les 10:00h del matí). També acordem que deixarem penjats cartells 
amb preguntes obertes, per tal que les respongui qui vulgui. Hem pensat, de moment, en 
aquestes preguntes: 

- Què milloraries de l’educació actual? 

- Com t’agradaria que fos l’educació actual? 

- Ens plantegem el tema de la recollida de firmes. Decidim que ho farem d’acord amb la 
resta d’acampades: segons les peticions educatives que ja s’estiguin fent. 



- La responsable d’educació de l’associació de veïns de Sant Andreu ens explica quins 
són els problemes que al seu parer hi ha en temes d'Educació a Sant Andreu: manca de 
places escolars a tots nivells, tant a Escola Bressol, a infantil-primària com a Institut; 
escoles/instituts estigmatitzats al barri i al districte en els quals caldria un pla de millora; 
repartiment equitatiu dels alumnes nouvinguts i dels alumnes amb necessitats 
educatives especials, evitant les diferències entre escoles públiques i concertades i dins 
de les públiques; construcció dels edificis definitius de les escoles que estan en 
barracons. Temes que afecten l'educació no només de Sant Andreu: retallades en els 
reforços als docents, bon seguiment escola-institut, manca de manteniment a les 
instal·lacions, horaris escolars... 

Es proposa unir aquesta llista amb la que es va fer la setmana passada d’accions 
concretes. 

- Parlem de com volem preparar les activitats de la nostra comissió de l’acampada, i 
decidim crear una graella (Falta afegir). 

Tot i que està força complerta, es proposa de deixar-la penjada perquè qui tingui 
propostes la pugui omplir lliurement. 

3. Torn de precs i preguntes 

L’Andreu ens informa que una noia de la comissió que no ha pogut venir troba a 
faltar informació sobre l’educació per a adults a Sant Andreu. 

 


