
ACTA GT EDUCACIÓ 
26 juliol 2012 

 
Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l’acta 
Es valora que és important que tothom opini sobre les actes passades 

abans de penjar–les, perquè siguin el màxim de complertes possibles i per 
corregir possibles errors.  

 
2. Recollida de signatures 

Les entregarà l’Esperanza a finals de mes; li passem les que tinguem. 
 

3. Valoració de la reunió amb la Gemma a l’Assossiació de VeIns 
S’ha valorat el fet que a la reunió de Directors de Barcelona en principi no 

es va donar suport a la iniciativa de treure fulls informatius per les famílies casa 
vegada que faltés un mestre i no fos substituït, per por de donar més mala 
imatge a l’escola pública o que les famílies optin per la concertada. 

Tot i que la situació desanima, i fins i tot algú optaria per no malgastar 
esforços, s’acorda que intentarem fer difusió del model. Anirem a la reunió del 
27 de la interzona. Es proposa assistir a la primera reunió de les diferents 
zones. També en farem difusió individualment, en els centres que ens siguin 
més propers. 

 
4. Article d’Educació 
El Saül ha demanat a l’Agnès si podia escriure un article sobre educació. 

Com que també es volia escriure un article per publicar-lo al blog, es decideix 
unir esforços i escriure’l entre tots. És per a principis de setembre.  

El Joan Antoni obrirà un google docs. L’Esperanza subscriurà el grup a 
vàries pàgines com la de Samarretes grogues o el Prat es mou, per anar rebent 
informació. L’Agnès escriurà un mail a “El Prat es mou” per conèixer millor la 
Plataforma i conèixer qui recolza el tema de la vaga. 

 
5. Reunions del Grup durant l’estiu 
Com que l’únic tema obert en aquests moments és l’article, el qual el farem 

de moment a través del google docs, en principi no ens reunirem durant l’estiu. 


