
ACTA REUNIÓ GTEDUCACIÓ 04/04/13 

 

Lloc: CSO La Gordísssima 

Hora: 19:00 h 

Assistència: Raquel, Agnès,  Lluís i Sara. 

 

Ordre del dia: 

− Informacions coordinacions altres grups. 

− Funcions que té el grup i com ens ho repartim. 

− Propera reunió. 

 

1. L’Agnès i en Lluís informen de la reunió de la coordinadora d’AMPAS de Sant 

Andreu que van tenir el dia 21 de març on es va parlar: 

o Propostes de mobilitzacions que hi ha plantejades a nivell estatal i que 

aquí també proposen varius col·lectius com la marea groga, inter 

zones... 

o L’escola Maquinista proposa fer una jornada reivindicativa per finals de 

maig –juny, amb tallers i altres propostes a concretar. 

o Obrir la participació a la Comunitat Educativa (pares, mestres, infants, 

altres grups de treball, Associació de Veïns 

o Tancada a les escoles pel dia 25 d’abril. Aquesta proposta és a nivell 

estatal i encara no s’ha concretat com es portarà a terme. A Sant 

Andreu segurament es concentrarà en una escola tots els que vulguin 

participar en la moguda de la zona. Encara queden més reunions de 

zona on es concretarà la manera i a quina escola es farà. 

o Nosaltres donarem recolzament a la proposta de tancament estenent la 

proposta a mida de les nostres possibilitats. Difusió a nivell d’Internet en 

el blog de l’Assemblea i posant alguns cartells en paper. 

o L’Agnès a la propera reunió de zona farà la proposta si des de la zona 

es fan cartells que nosaltres ajudaríem a  col·locar. 

o Va haver algun pare que estava en pla molt negatiu, cap de les 

propostes li semblaven be. Que tallar el carrer no servia per res, que 

denunciar el que està passant a les escoles en quant a les substitucions 

que tampoc ho veia per que així no hi hauria una bona matrícula per 

part de les famílies noves, que les escoles agafarien mala fama y que la 

gent no voldria matricular als seus fills. 

http://lagordissima.wordpress.com/


o Es preguntaven què estaven fent com a pares. Que els mestres estaven 

mobilitzant-se però que ells no estaven fent res. 

o El sentit egoista de mirar cadascuna   per la seva escola no ho perden! 

o A la Coordinadora d’AMPAS Es va quedar que les reunions es ferien els 

tercers dimarts de cada mes, la propera serà el dimarts 16 d’abril a les 

21h. a l’escola Ignasi Iglesias. Aniran l’Agnès i en Lluís. 

o Aquest dissabte 6 d’abril a les 11h. a l’escola Jovellanos que està al c/ 

Sardenya, 420 de Barcelona. Anirà l’Agnès i possiblement la Raquel. 

o El proper dijous 11 d’abril a les 13h. a l’escola Pegaso es fa una reunió 

de zona extraordinària per a parlar de la tancada del dia 25. 

o També parlem una mica del problema de la Gordi, està havent 

problemes de convivència entre els grups que fan ús i en Lluís demana 

més implicació per part del grup, ja que a Sant Andreu és la única 

centre okupat i si volem que segueixi ens hem d’implicar més, no 

solament utilitzar el lokal. 

 

2. Funcions que té el GTE i com ens ho repartim. 

Em Lluís porta preparat uns punts per compartir amb el grup i per distribuir-nos 

les feines. A Totes ens sembla be. Els compromisos queden d’aquesta manera: 

o Relacions externes: 

− Coordinadora AMPAS. Ho assumeixen en Lluís i l’Agnès. 

− Assemblea de zona. L’Agnès 

− Assemblea Indignada. En Lluís i tothom que pugem. 

− Col·lectiu la Gordíssima. Que tenen la seva reunió cada dilluns a les 

20h. Dient d’anar cada 15 dies, en principi rotatiu en Lluís, la Raquel 

i la Sara.  

o Gestió correu / blog... La Raquel 

o Difusió:  Totes, els temes d’Internet en Lluís. 

− Publicitat accions. Convocatòries 

− Publicació d’actes i actes de les accions. Blog 

o Actes de les nostres reunions. Sara. 

 

3. Propera reunió: dijous 11 d’abril de 2013 al CSO La Gordíssima.  

 
 

 


