
Acta Comissió Educació                               18.09.2017 
Assistents: Roser, Ferran i Arantxa (Cordill), Iolanda (Viladomat), Sandra i Pablo (Brain and Beer), 
Jose Luís (Iceers), Natalie (Creative English) i Mercedes (Grup de teatre i Creative English), Helena 
i Nora (UEC), Josep Martí ( PIA Sant Antoni ), Mar (Ferran Sunyer), Laura(CEIR ARCO) i Aida.  
 

Repàs de l’acta anterior  
No ho hem fet.  

Presentació proposta ‘’Creative English’’ 
Proposen un mètode per a aprendre i practicar l’anglès a través de la improvisació, destinat als 

joves.  

Es un projecte pilot que han estat organitzant però no s’ha dut a terme encara. Volen començar 

a C66 i veure com responen els joves.  

La idea principal és començar amb els joves però estan obertes a obrir les franges d’edat. Igual 

que això, tot està flexible. Encara cal veure si donem el vist i plau de la comissió educació.  

En quan a finançament no tenen res clar, estan centrant esforços en trobar lloc i acabar de 

concretar.  

Estan esperant a tenir-ho una mica més tancat i veure com evoluciona per acabar de concretar 

les coses, els nivells, les edats, si clar dividir grups o no...  

 Queda pendent la confirmació o no per mail. 

+ Tothom veu que el projecte és motivant i interessant.  

_ Apareix però la inquietud sobre el component veïnal o social de fer barri d’aquest 

projecte/activitat. (no només en referència a aquest projecte, reflexió global, sobre els projectes 

que aprovem o no la Comissió educació). Apareix la idea de fer un marc o unes pautes per no 

perdre de vista la filosofia de C66, donar vida al barri i fer teixit. No volem que C66 es converteixi 

en un espai per fer extraescolars.  Roser, Mar, Iolanda, Pablo, Arantxa i Ferran 

+ El públic cap al que va dirigit ens interessa, és una activitat enfocada a un públic adolescent 

que està desaparegut a C66. 

_ El nivell al que va destinat no esta clar si serà assequible per a tothom. 

_ Quota simbòlica, fonts de finançament diferents.  

 Endavant. Tot i que sense pagar la quota del taller ja que durant els primers dos mesos 

s’han compromès a fer-ho gratuïtament.  

Propostes de projecte 

Repàs criteris de valoració  
Fins ara hem utilitzat el sentit comú. (veure acta anterior 11.07.2017) 

 Queda pendent per a la següent reunió portar idees. 

Valoració de les darreres propostes enviades - Toastmasters 
Proposen un congrés de dialèctica. Tot el dia i privat, una entitat que no es ni te interès pel 

barri. 

 Se’ls diu que no els cedim l’espai.  



Informacions diverses 

Taller extraescolar de circ 
Fins ara es feia un taller de circ a C66. La setmana passada, la Iris va comunicar-li a l’Aida que 

no podia continuar amb el taller de circ.  

Problema: inscripcions estaven obertes i comencem en 2 setmanes. La Iris s’ocupava de buscar 

finançament, monitorxs, etc...   

- Hem de trobar un/a monitor/a  

o  Parlar amb la Iris sobre el Julio.  

o Laura també investiga una dona que coneix 

o Oferta de feina i procés de selecció.  

- Omplir places (de 4 cap a 8 mínim) 

o Quan tinguem model d’inscripció fem difusió 

o Roser fa el cartell del circ.  

Casal d’estiu (valoració) 
El casal ha anat molt bé. Hem acabat amb 4.000€ de coixí. Famílies contentes, feedback 

positiu... 

Uns 40+ nens/es al Juliol, entre 10-12 nens/es.  

+ Potser caldria limitar el nombre d’inscrits. Limitar més, aquest estiu han estat 30 primària i 

20 infantil.  

+ Molaria trobar patis d’escoles i parbulitos per a treballar junts/es i compartir espais. (Sant 

Antoni). 

+ Ha estat difícil el tema dels menjars, el càtering ha estat curiós per nens/es petits. Molaria 

trobar càterings. AlimentArt 

Elecció de representants de la comissió d’educació 
Comissió permanent es troba un dilluns al mes des de les 7h en endavant (9h aprox.) falta una 

persona. Arantxa.  

Seguiment de projectes en marxa 

Festa de C66 
Aquest dimecres hi ha reunió. Serà el 21 d’Octubre la festa. Serà inoblidable.  

És una festa que durarà tot el dia. És tallarà el carrer. La idea aquest any es no fer mil actes 

separats.  

Samarretes molt xules a 10€ o 15amb el dinar (arrossada) ja a la venta ¡Corre corre nos lo 

quitan de las manos! 

Hi hauran inflables i jocs gegants, una arrossada al migdia, un cercavila amb Toca’l 2, art urbà, 

un concurs d’Instagram, Una de les activitats de Brain and Beer, concerts al carrer amb barres i 

fins les 2am... 

No es va pressupostar la festa de C66, però tenim fons d’una partida destinada a dinamització 

dels joves... 

Aquest dimecres 20 de Setembre es tanca la programació. 19h. 

Informacions sobre la darrera reunió de Comissió Permanent 
En l’activitat econòmica hi havia partides a C66 destinades a tallers dels quals no coneixíem 

mentre que el taller de circ no tenia cap partida destinada. Va sobtar la situació en que un 



taller en el que C66 s’havia compromès no tingues partida econòmica destinada per al seu 

manteniment.  

Hi ha una assemblea el dia 28 de Setembre.  

Llistat de material i necessitats patrimoni 
Hi ha fons que es poden demanar a material. No hi ha límit, però quan abans ho tinguem 

millor.  

Estimats reis mags... 

- Taules i cadires petites. 

- Micròfon de pinganillo. 

- Rentavaixelles industrial. 

- Fotocopiadora.  

Torn obert de paraula 
- Nora (UEC) : L’any passat la UEC quina presència va tenir en la Festa Major de C66? 

Volien fer un Rocòdrom però es va descartar al final.  

- Les activitats que es fan com estan finançades?  

No han estat pressupostades, però creiem que hi ha un raconet. Dimecres segur que 

ho sabrem respondre.  


