
	  
Acta reunió GT educació 28 de juny de 2012  
Hora: 19.30 h.  
Lloc: CSO la Gordíssima  
 
Acta: Joan Antoni  
 
Assistència:  
Esperanza, Sara i Joan Antoni.  
 
Ordre del dia: 
1 - Document informant incidències a les escoles relacionades amb les retallades i la 
conseqüent pèrdua de qualitat. 
(esborrany per tal de modificar-lo o donar-li el vist i plau entre tots). 
2 - Dinàmica del nostre GdT durant l’estiu. 
 
ACORDS-  
1- 

• Enviar un mail a la Gemma de l’associació de veïns (està apuntada al GT 
d’educació, així que creiem ja te la proposta de comunicat als pares/mares) per 
demanar-li una reunió, aquest mes de juliol,  amb la junta de l’associació per 
explicar, personalment, com incidiran les últimes mesures del Departament 
d’Ensenyament( reducció de plantilla, no cobrir substitucions fins el desè dia de 
baixa d’un mestre i augment de l’horari lectiu del professorat) en la qualitat de 
l’educació que rebran els infants a partir de setembre. Amb la intenció que 
l’associació a través de les seves relacions amb les ampes de les escoles 
potencií que el conjunt de pares/mares de les escoles exigeixin informació (al 
Consell Escolar, a la direcció dels Centres i als mateixos mestres) de com es 
gestionaran aquestes retallades de recursos i també exigeixin informació 
puntual (per exemple amb el full d’incidències que nosaltres proposem) cada 
vegada que els seus fill/filles siguin afectades en particular i l’escola en general. 
 

• Amb el convenciment de que és importantíssim que aquesta proposta de full 
d’incidències (en definitiva l’important és que les escoles assumeixin la 
necessitat i la obligació d’informar els pares sobre les afectacions als seus fills 
cada vegada que es produeixin i de que els pares i mares exigeixin aquesta 
informació) estigui disponible a les escoles el primer dia de classe (12 de 
setembre). Acordem utilitzar tots els mitjans que estiguin al nostre abast per 
presentar la proposta: 
Als sindicats USTEC i CGT 
A les reunions de zona d’escoles 
A les reunions de directors 
A la Federació d’Associacions de veins 
A la Federació d’Associacions de Pares I Mares de Catalunya 
A les AMPES directament 
A l’espai de coordinació de Barris 
 

• Escriure un article sobre com incidiran aquestes mesures en la qualitat de 
l’educació, per publicar-lo  a la revista de l’AV “Sant Andreu de Cap a Peus”, al 
bloc de l’assemblea i allà on siguem capaços d’arribar. 

2- 
• Les comissions i grups de treball estan sota mínims i l’absència d’alguns dels 

seus membres genera i pot generar un tall en el flux d’informació i/o un 
col·lapse en les comissions i Grups de treball. Cal marcar-se objectius concrets, 
ajustats a les nostres possibilitats i desenvolupar-los fins la seva conclusió. 

• Convoquem a la propera reunió del nostre GT del dia 5 de juliol per continuar el 
treball. 



... 
 
 


