
ACTA REUNIÓ GTEDUCACIÓ 17/10/2013 

 

Lloc: CSO La Gordíssima 

Hora: 19:00 h 

Assistència: Agnès, Raquel,  Lluís i Sara. 

Avisa de no poder assistir:  

 

Ordre del dia: 

• Informacions:  

1. Reunió Regidor Sr. Blasi 

2. Reunió de zona 

3. Reunió coordinadora 

4. Activitat de dissabte. Xocolatada. 

5. Informació de la Raquel sobre l’Harmonia. 

 

1. El regidor va demanar una reunió a la Comunitat Educativa de Sant Andreu i van trucar a la 

Coordinadora d’AMPES. 

 A aquesta reunió tots anaven com representants de la Comunitat Educativa (CE). 

Va demanar que ens presentessin. 

La CE vol estar present en tot el procés dels interessos de les necessitats educatives. 

Van parlar de ràtios, reforços, bolets, dient el que afecta a la qualitat. De guetos... 

Amb en Jaume vam tenir un bon reforç. La Sandra de   l ?? es va mostrar amb en Blasi de forma 

molt col·lega, a l’Agnès no li va agradar gens. Va pensar que si amb aquella relació es tenia que 

defendre alguna cosa, ho dubtava, que fos efectiu!! Les formes tenen molta importància. 

Es a quedar d’estar dins la Comissió del plenari del Consell Escolar, per a estar a dins i incidir en 

les reivindicacions. 

Es va parlar dels camins escolars, van dir que estaven d’acord, que es posarien en marxa. 

Que aquest era el primer contacte. 

Vam quedar que la CE d’anar en bloc i no deixar-lo caure en l’explicació de les seves històries. Tot 

ho justificava dient que ell havia tingut una situació pitjor i que havia pogut estudiar. 

Valoració del primer contacte com positiu, per poder seguir parlant més els temes a la 

coordinadora. 

Seguir incidint nosaltres i altres grup en la CE per a que en Blasi es comprometi al menys en els 

manifestos i mogudes que fem per l’educació. Importància de la nostra incidència per que la CE es 

posicioni de forma crítica. 

Hem de pensar més els punts a tractar quan es vagi a parlar amb en Blasi. Per exemple treure-li el 

tema de la desnutrició que hi ha en alguns infants a les escoles i forçar a l’Ajuntament per que faci 

alguna cosa real i denunciar-lo si no fa res, amb dades concretes. Investigar el nombre de beques 

que dona l’Ajuntament. 

En Blasi ha donat dia per a la propera reunió. 

http://lagordissima.wordpress.com/


   

2. Participació de mestres que no van anar mai. Informació del manifest que es va quedar de llegir a 

la festa dels dissabte. En principi la postura que tenia l’Ass. De Veins era molt de que sortís el seu 

manifest, Va actuar amb molt personalisme. 

Es va acordar de crear un google-grup per la zona, per que la informació arribés a tots els mestres. 

Els que anaven a la reunió i als que no. Com a motivació, per que arribin els correus. Ho 

administraria l’Agnès. 

No sabien les escoles que ferien vaga. 

 

3. Mail comunicant que el nostre grup estaríem la primera mitja hora de reunió. 

Pròxima coordinadora, es va quedar d’anar un o dos representants de cada col·lectiu. 

Elaborar comunicats comuns a nivell de CE. 

El fer les accions com a CE ens dona forces a l’hora de compartir espais, accions... 

L’activitat d’octubre és la del dia 19 amb la Xocolatada a la plaça Orfila, i hauran dos manifestos i 

una recollida de signatures. Ho llegirà el representant de l’Ass. De Veins. 

Er nosaltres és important que els manifestos es facin en nom de la CE. 

L’Ass. De Veins té una reunió amb el Consorci i en Blasi al novembre. 

Fer difusió de la vaga del dijous dia 24 d’octubre. La mani surt de plaça Universitat a les 12:30h. 

El dia 29 d’octubre hi ha assemblea de l’Ass. Groga. 

No sabem el que va dir la CE en quant a la vaga. 

Hem de pensar la nostra estratègia per a treballar dins la CE. Hem de formar part del grup crític. 

 

4. La Raquel ens posa al corrent del procés que han seguit pel tema de l’espai de Can Fabra i les 

trifulgues amb l’Ajuntament, Està clar que els han de donar amb ells la gestió, però que s’estan 

inventant tota mena de històries per a que no sigui així.  

Esperem i desitgem que no sigui així. 

 

 

 

Propera reunió dijous dia 7de novembre a les 19h.  

 

 

 
 


