
ACTA REUNIÓ GTEDUCACIÓ 02/05/13 

 

Lloc: CSO La Gordíssima 

Hora: 19:00 h 

Assistència: Agnès,  Lluís i Sara. 

Avisa de no poder assistir: Raquel. 

 

Ordre del dia: 

• Valoració jornada 25-04 

• II Trobada de la Comunitat Educativa (procés unitari de coordinació i acció per l'Ensenyament 

públic amb el MUCE i les diferents plataformes). 

• Difusió de la lluita. 

• Festa de la Primavera. 

 

1.  Valoració Jornada de lluita del dia 25 d’abril: Ho valorem positivament, malgrat que no va 

acompanyar el temps vam sortir al carrer, la pluja va espatllar la participació que es tenia 

organitzada per part d’alguns col·lectius que sortien amb els tambors participant nens i 

nenes. Encara va haver-hi algunes famílies que van participar amb els seus infants i un cop 

a d’institut Puigvert havien moltes persones amb nens i nenes organitzant tallers amb ells. 

Es va fer l’assemblea on es va discutir molt com seguir en la lluita i valorant la vaga del dia 

9 de maig. 

 

2. Es va informar de que dissabte hi havia aquesta trobada i que l’Agnès i en Lluís no podien 

assistir i aleshores vam quedar que aniria la Sara. L’ordre del dia d’aquesta assemblea era:  

a. Funcionament de la reunió. Presentació de la taula. Moderació 

b. Valoració de la setmana de lluita. 

c. Vaga 9 maig 

d. Proposta de continuïtat. Següents mobilitzacions 

e. Coordinacions. 

f. Pregs i preguntes. 

 

3. A partir de la tancada de dia 25 d’abril tota la comunitat educativa recolza el dia de vaga. A 

la zona no s’està d’acord com s’està fent la difusió. 

En Lluís quan ja es tingui el cartell definitiu el posarà en el blog. 

El dia 9, dia de vaga i manifestació que surt de Plaça Universitat a les 12h. 

El cartell que surti es divulgarà via mails i al blog, a qui l’arribi enviar-li en Lluís. 

La reunió de la Coordinadora d’AMPAS si no convoquen abans, tenir-lo en compte per 

convocar-la després de la festa de la primavera. 

 

4. Festes de la Primavera:  

http://lagordissima.wordpress.com/


a. L’Agnès escriurà un mail a l’organització pel tema de la paradeta. Es participarà amb 

una taula i es tindran octavetes que ja teníem d’altres actes. A la taula participen en 

Lluís, l’Agnès i la Raquel. 

b. Es va dir que es podríem tenir ceres i paper d’embalar per si hi havíem infants oferir-

les que puguen dibuixar.  

c. Participar en el Cercavila amb la samarreta groga.    

d. Dins de la festa el dissabte 11 s’ha organitzat un dinar anti-repressió, la comissió de 

suport per recollir diners.  

 

Propera reunió dijous dia 9 a les 19h. (la Sara avisa de que no podrà assistir). 

 

 

 


