
ACTA REUNIÓ GTEDUCACIÓ 13/06/13 

 

Lloc: CSO La Gordíssima 

Hora: 19:00 h 

Assistència: Agnès,  Lluís i Sara. 

Avisa de no poder assistir: Raquel. 

 

Ordre del dia: 

• Valoració Passeig per l’educació 

• Punts a portar a la Coordinadora el dimarts dia 18 de maig a les 21h. 

 

1.  Valoració: nosaltres vam seguir amb la nostra postura crítica cap a l’activitat. A la zona s’ha 

valorat la jornada i han estat crítics en quant s’ha fet una jornada festiva i no reivindicativa. 

2. Varem estar parlant el que diríem a la reunió del dia 18, En Lluís va dir que no podria 

assistir, jo vaig dir que potser si. 

a. Explicar per que no vam participar: 

I. Per que la jornada estava plantejada com a jornada festiva i no reivindicativa 

en el moment que estem. 

II. No ens va agradar la manera en com l’Ajuntament es va plantejar la jornada 

i el cartell. El protagonisme que va agafar. 

III. Incidint  en que vegin en què ens ajuda l’Ajuntament en el tema de 

l’educació. 

IV. Pensàvem que hi havia suficients tallers i no calia omplir-lo amb un altre i 

que l’Ajuntament és oportunista en aquests casos i amb pocs diners 

s’apunta punts per ells. 

3. Crear un espai comú de discussió entre els diferents col·lectius que estiguem treballant per 

l’educació , o sigui crear la Comunitat Educativa de Sant Andreu. 

a. Aquesta comunitat que ara s’està coordinant a nivell de zona / Coordinadora 

d’AMPAS i el nostre grup de treball. 

b. Hem de discutir com es fa la CE. 

c. Valorem més l’inicií de grups i definir cadascú en que treballa. 

d. Si l’Ajuntament està amb nosaltres, demanar-li que es defineixi en quant a la 

LOMCE. Demanar-li també el reforç que vol oferir a les escoles en els menjadors 

escolars, durant tot l’any i sobretot ara que les escoles fan vacances, què passarà 

amb aquests nens que solament fan un àpat al dia? 

e. Veure el lloc on es podrien fer aquestes coordinacions de la CE. 

 

• Propera reunió del 27-06-2013 a les 19h.: Proposem treballar el text de la LOMCE. 

Mirar el Cap a Peus d’aquest mes. 

http://lagordissima.wordpress.com/

