
 

Acta Comissió Educació 
Data: 3 d’abril 2017 
 
Assistentes: 

- Agrupament Escolta i Guia Sant Ferran 
- AMPA Joan Miró 
- AMPA Escola Maria Auxiliadora  
- AMPA Escola Salesians de Sant Josep  
- AMPA Ferran Sunyer  
-AMPA Viladomat 
- El Cordill  
- UEC Barcelona  
 
Hora inici: 20h 
 
Punts a tractar: 
 

1. Tècnica de informació i activitats, l’Eva ens explica, hem de millorar la comunicació 
externa i interna de Calàbria.  
Ens fa unes preguntes: 
estaríem disposats a compartir dades d’entitats per a fer una base de dades.  
Perquè fem servir google grups? Per a convocar reunions i per sol·licituds.  
Ens pregunta també si fem servir el formulari de la web per la reserva de sales, hi ha 
preguntes que són reiteratives, i preguntes que a vegades en el moment no saps que 
respondre com l’activitat ja funciona? 
Comunicació externa: Cada dia penjen coses a la web, facebook twitter. Cada 15 dies surt 
l’agenda que es penja en paper a diferents punts del barri, a la web, facebook i twitter. Però 
tot i això a la majoria de gent no li arriba la informació. S’està treballant en la millora.  

 
2. Presentació dels nous representants / entitats 

S’han incorporat AMPA Salesians Sant Josep però de nous no ha vingut ningú. 
 

3. Coordinació i recull d’actes de la comissió 
Estan passades les de febrer i març.  
 

4. Informacions darrera reunió de comissió permanent 
La Iolanda ens informa que a la comissió permanent han aconseguit arribar a un consens 
entre les dues entitats per a poder dur a terme les activitats de cadascuna. 
 
Tema tresoreria s’ha explicat el tema de diners que s’han de retornar a l’ajuntament. 

 
5. Contacte amb entitats de la comissió o susceptibles a formar-hi part. 

 
Ampa escola pia sant Antoni – la roser ha fet contacte i a veure si venen. 
També s’ha de contactar amb CEIR ARCO. 
 

6. Projectes en marxa: 
- Casal Primavera: Tot enllestit per començar el dia 10 d’abril 
- Taller de circ (Segon dia setmanal): Es demana que les entitats enviïn el cartell. 

Reenviar perque Salesians segurament no l’ha rebut.  
- Cicle Xerrades AMPA’s: 
No es pot pasar planning per que es prepara trimestre a trimestre (AMPA Joan Miró) 
Estaria bé fer un llistat i que les AMPES  fessin les xerrades a C66 per poder implicar a les 
altres AMPES i seria convenient dividir-nos un llistat de xerrades prèviament establert per a 
fer xerrades a nivell de comissió i no a nivell individual de xerrades.  

Fem mini llista per anar buscant idees:  
a. Donar  a coneixer Calàbria 66 
b. TIC’s 
c. Trastorns de desordres alimentaris 
d. Tallers de ciències per a nenes i nens 
e. Educació emocional 
f. Sobreprotecció 
g. Adolescència 



 

h. Sexualitat 
i. Addiccions 
j. Motivació per la lectura i lectoescriptura 
k. Sanitat 
l. Xarxes socials 
m. Alternatives a l’educació formal 
n. Límits 
o. Abusos 
p. Gestió de conflictes 
q. Organització i tècniques bàsiques d’estudi 
r. El joc simbòlic i no simbòlic. Com els pares i mares aprenen a jugar amb els fill 
s. Ecologia 
t. Tallers (robòtica, graffitis, música, Jocs de cartes i jocs de taula, Fotografia, etc.)  

 
L’Arantxa s’anima a mirar el tema de les xerrades, desenvolupar les xerrades amb 4 o 5 línies 
definitòries, que entenem per cada ‘’xerrada’’.  Busca una visió de pare/mare/familiar de 
recolzament  Dolors (Salesians) + Ariadna (El Cordill). 

 
Iolanda s’ocupa de mirar el tema de la robòtica.  està quasi bé enllestit. 

 
 

7. Noves propostes 
 
No hi ha. 

 
8. Torn obert de paraula 

 
Molaria que C66 fos un espai per a que tant nenxs, com adolescentxs no estiguin tant al carrer i 
trobessin C66 com un espai per a ells. 

 
PROXIMA REUNIÓ EL 8 DE MAIG  A LES 20.00h  

 
Hora finalització    21.08h  


