ACTA REUNIÓ GTEDUCACIÓ 06/06/13

Lloc: CSO La Gordíssima
Hora: 19:00 h
Assistència: Agnès, Raquel, Lluís i Sara.

Varen parlar sobre la jornada que han organitzat la Coordinadora d’AMPAS “UN
PASSEIG PER L’EDUCACIÓ”.
•

A aquesta jornada s’ha afegit la participació de l’Ajuntament, i la manera com ho
han fet no ens ha agradat al grup. No van consultar als diferents grups que
pensaven participar a l’acte.

•

Vam estar discutint si participaríem o no a aquest acte. Hi havia divisió d’opinions, i
es va quedar que no participaríem ja que tampoc estaven totes per a participar,
se’ls enviaria un mail dient que no estaríem i que a la reunió ja explicaríem els
arguments.

•

La coordinadora està tenint postures moderades, diplomàtiques, poc crítics amb el
sistema. Estan verds en quan objectius.

•

De cara al curs vinent estaria be discutir més el pes que té cada grup. Posar en
comú el que cada grup vol. Diferenciar entre Coordinadora i Comunitat Educativa i
potser la coordinació s’ha d’organitzar amb els diferents grups que ens reunim per
tractar el tema educatiu. Aquesta coordinació va sorgir per sumar esforços dels
grups que fèiem coses a la zona (zona de mestres, coord. De AMPAS i el nostre
grup), i varem entrar a la seva reunió per saber que s’estava fent a nivell de zona.
Aquest any hem anat amb cura cap a la seva organització i no hem estat crítics.
De cara a l’any que ve, hem de dir més el que el nostre grup pensa.

•

Quan es valori l’acte, nosaltres dir el que pensem, fer una crítica de com ha anat
l’organització de l’acte. Ser crítics amb l’oportunisme de l’Ajuntament.

•

Demanar a l’Ajuntament que es posicioni davant de la LOMCE.

•

A LA Gordi va haver-hi reunió i en Lluís no va poder anar.

•

A la Zona l’Agnès tampoc va poder participar doncs tenia junta d’avaluació del seu
cicle.

•

Propera reunió definir el que volem dir a la Coordinadora.

