
Acta reunió GT educació 11 d’octubre de 2012  
 
Hora: 19.30 h.  
Lloc: CSO la Gordíssima  
 
Acta: Sara 
 
Assistència:  
Esperanza, Sara, Raquel i Lluís. 
 
S’excusen: Agnès  
 
 
1. Ordre del dia: 

Valoració de la implicació del grup amb Interzones, reunions, mogudes, 
convocatòries, informació que ens arriba... 

2. Festes de Sant Andreu. 
3. Jornada de reflexió del nostre GdT. 
4. Altres temes. 
 
 
ACORDS-  
 

1. Vam valorar com estava la situació del grup de mestres d’Interzones 
amb la lluita d’interins i substituts, vam expressar un cert desànim en la 
implicació, ja que veiem que ells també van massa a la seva i no 
valoren la realitat del moviment, fent propostes que no són seguides per 
la resta de mestres. Vam quedar que seguiríem informats i que 
participaríem en convocatòries puntuals, ja que no podem assumir totes 
les propostes que fan. 
L’Esperanza va dir que ens arriben molts meils, que a nosaltres ens 
envia els més significatius i proposa què ens plantegem què fer amb 
tanta informació. Que si hi ha algú de nosaltres que vol rebre-la tota, 
que la passa. Vam quedar que li preguntaríem a l’Agnès, ja que és la 
més implicada directa del grup, ja que ella està de mestra a l’escola. En 
Lluís va proposar d’obrir una carpeta on arribarien tots els meils i ho 
podríem consultar cadascú de nosaltres. 
   

2. Festes de Sant Andreu. Participarem en les festes alternatives – 
reivindicatives, conjuntament  amb el Casal del Noi Baliarda. Els volen 
organitzar: 

• Un vermut. 
• Portar un cantautor que serveixi tant per infants com per adults. 
• Organitzaran un joc puzle que surtin les autonomies. 
• Permisos, encara no es tenen, diuen d’organitzar-los si o si. 

El dia 30 de novembre comença la festa, a les reunions està anant 
l’Esperanza, hi havia una proposta de fer un dinar, però ells han 
proposat de que el dinar no valgui més de 3€, nosaltres pensem que 
aquesta quantitat és molt poc per que es pugui fer un dinar bo, i pugem 
treure una mica de fons per tenir per la comissió anti-repressió. Dilluns 
dia 15 d’octubre hi ha reunió conjunta del grup festes alternatives i 
reivindicatives i parlarem del tema. 
Nosaltres ja tenim els jocs pensats i vam concretar qui portaria el 
material ja que ara no hi és en el grup en Joan Antoni, que era el que 
portava més material. 
Els jocs que farem dependrà molt dels adults que estiguem per a 
dinamitzar-los, es convoca també a la gent que ara no està a la 



comissió, però que es possible que pugui participar. En Lluis li farà un 
correo. 
Del material vam quedar que els mocadors, cordes, paracaigudes, 
antifaços, farmaciola, ho portaria la Sara. 
En Lluís va proposar que si es feia dinar podria dir-lis a un grup que fa 
teatre si volguessin participar. 
 

3. Jornada de reflexió del grup. Com que el dia que ens reunim a vegades 
es fa curt i hi ha persones que es tenen que anar aviat, proposem que el 
dissabte, 10 de novembre a les 18h, fins a les 21h. per a posar en comú 
cap a on volem anar com grup. Parlar sobre com apropar-nos a les 
famílies de les escoles. Organitzar una xerrada nostra, contactar a nivell 
dels usuaris de les escoles, no solament a nivell dels professionals. 
Concretar més el que volem i què objectius ens plantegem. 
 

4. Altres temes: La xerrada que es té programada amb l’Associació de 
Veïns encara no té data fixa, està entre el 30 de octubre i el 19 de 
novembre. És un dimarts. La Raquel ha parlat amb la Gemma, 
mantenen el ponents, de quatre escoles, que parlaran sobre la situació 
actual, quan tinguin més informació ens l’enviaran per correu. 
 

  
 

 
 
Propera reunió: dijous 18 d’octubre de 2012 a les 19:30h al CSO La Gordíssima. 

 


