
Acta del GdT AmpaEducació 1 de Març 2012
Hora: 19:30 h.
LLoc: CSO la Gordíssima

Asistència

Esperanza, Jordi, Roser, Agnès i Lluís.

Ordre del dia

Temes pendents anterior reunió:

-Carta mail a les Escoles.
Es dóna per bona.

-Mapa.
«Esperanza,yo, lo estoy trabajando, aunque muy poco a poco, pido disculpas por el retraso, pero 
esta semana me he centrado en la recogida de firmas del Casc Antic y no me ha quedado ni un 
segundo libre. Me comprometo a tenerlo finalizado para la próxima reunión.»

-Link del número de línies de cada escola per completar la informació del mapa. 
Esperem resposta del Jose.

-El bloc de la Comissió d’Educació vol continuar tenint un enllaç al bloc de l’ASTAP?
L’Agnès ha enviat un correu a la comissió. Esperem resposta...
La comissió segueix viva? S’ha de passar a la pestanya de comissions Inactives/Històric del 
Bloc(En Lluís ho fa).

Resten pendents de tractar a la propera reunió:

-Contacte amb la Plataforma de les Samarretes Grogues i amb la Comissió d’educació de Sant 
Martí a través de l’espai de coordinació.

-Vaga universitaria 29F

Temes pendents (atemporals)

Debats
-Proposa debats sobre conciliació familiar (horaris pares- horari escola)
-”Per uns serveis d’ensenyament públics únics: avantatges i inconvenients” Toni
-Objectius d’acció o activitats del grup

Propera reunió:

La Gordíssima a les 19:30h.
Es proposa canviar el dia a dimecres. (En Lluís enviarà correu al grup per veure que li sembla a 
les persones del mateix que no han pogut assistir a aquesta reunió).

Annex:
Hi ha un sentiment generalitzat i un regust no gaire agradable de la manera en que es va 
desenvolupar la darrera Assemblea.
Trobem entre altres coses: falta d’expressió de disconfomitats, certes coaccions subliminals, faltes 
de respecte reiteratives als torns de paraula i a les persones, agressivitat en algunes 
intervencions...etc...etc...
Pensem que fora bo fer un petit text al respecte i llegir-ho en nom del nostre GdT a la propera 
Assemblea.



Deixem aquesta acta oberta per poder incloure’l.

S’acorda que a l’assemblea del proper dimarts 6 de març es demanarà fer una petita
intervenció com a comissió. En ella primer es farà un resum del que s’està fent i després
es farà una valoració de conflictes o dinàmiques de les assemblees que ens agradaria
que canviessin (parlarà l’Agnès).

Resum text per llegir a l’Assemblea:

Breu explicació sobre el Grup i allò que anem fent.

Comentari en nom de la comissió de certs aspectes de funcionament que creiem que dificulten la 
dinàmica de les assemblees i sovint creen malestar:

    - És important fer servir els símbols, ens costa utilitzar  el de " t'estásenrrollando ", o "vocabulari 
inadequat" per no ferir sensibilitats i és molt fàcil estar a favor, però ens costa posicionar-nos en 
contra, la qual cosa comporta aprovacions minoritàries sense ningú en contra, sense reflectir la 
realitat.

  - A vegades es talla de mala manera a les persones quan estan parlant (hem de respectar altres 
maneres de fer o fins i tot certes crítiques).

  - És important fer les intervencions amb respecte i un to adequat, intentant no ofendre els altres.

  - Fer cas dels símbols majoritaris de la gent de l'assemblea quan s’està parlant (si estem fent 
servir un vocabulari inadequat, si ens estem allargant..." ) i rectificar.


