
Acta Comissió Educació                               09.10.2017 
Assistents: Roser, Ferran (Cordill), Josué (Maria Auxiliadora), Sandra i Pablo (Brain and Beer), 
Jose Luís (Iceers), Xavi i Nora (UEC), Laura(CEIR ARCO).  
 

Repàs de l’acta anterior  
No ho hem fet.  

Propostes de projecte 
Repàs criteris de valoració  

Plasmem el que fins ara enteníem com a sentit comú. Prioritzem aquelles activitats i/o entitats 
que: 

- L’entitat o col·lectiu és de barri. 
- Activitat oberta al barri i gratuïta.
- Rerefons educatiu o divulgatiu. 
- Prioritzem activitats sense ànim de lucre i afins a la filosofia de Calàbria 66. 
- Experiència prèvia amb activitats o projectes similars als que proposen. 
- Afavoreixen el teixit social del barri

 Si son del barri, vetllar per a que s’impliquin amb la comissió educació. 

Valoració de les darreres propostes enviades – BABALIA: GRUP DE 
COMATERNITAT I CRIANÇA COMPARTIDA

És una activitat educativa i creativa per a nens de 4 a 8 anys. S’articula a partir del moviment, 
la dansa i l’expressió corporal. Amb l’objectiu que el nen es conecti amb si mateix a través del 
moviment i així desplegar el seu potencial creatiu. La mirada és integral en el sentit que 
contempla la dimensió emocional, mental, corporal i de relació. Tot s’esdevé en un ambient 
lúdic i respectuós amb les peculiaritats del nen i el seu ritme maduratiu.

- Valorem que només veiem l’interès en l’espai. 
- S’enfoca com a extraescolar tot i que oberta, creiem que no compleix les funcions que 

hem definit abans. 
- No hi ha ofertes similars al barri
- Tot i no ser del barri creiem que els valors que defensa son molt similars a la filosofia 

que volem de C66. 

 Els convidem a la següent reunió per a que ens expliquin el projecte de tu a tu i ens 
concretin i ens expliquin millor el projecte.

Valoració de les darreres propostes enviades – Bengali Cricket Club   
És una entrega de premis tancada al públic, a nivell intern del club esportiu amb un honorable 
convidat de Bangladesh. Veient el mail sembla que hi hagi vinculació amb XEIX i tot i no ser del 
barri l’entitat si que te participants de Sant Antoni. 

- Si no estigues vinculat amb XEIX ho tindríem clar.
- Valorem deixar-los l’espai per el preu establert.

Seguiment de projectes en marxa
Festa C66 

La reunió que s’havia de fer no es va fer a causa dels esdeveniments polítics i socials del nostre 
país. S’ha calendaritzat la seguent reunió pel dia 16 de Octubre ( 1 setmana abans de la festa ). 

Serà i és necessària la difusió. 



Casal d’hivern 
o Estem preparant el casal d’hivern. 
o Seran en total 6 dies, 3 al gener (2, 3 i 4) i 3 al desembre (27, 28, 29). 

o Preu de 85euros els 6 dies o 43euros només 3. 

o Volem fomentar que estiguin tot el dia al casal no només el mati i que no s’apuntin 

dies sueltos. 

o Horaris de 9 a 17h amb opció d’acollida. 

o Dies d’inscripció el 25 i 26 d’octubre. De 16.30h a 19.30h 

Circ
S’ha fet un cartell per fer difusió, actualment tenim 8 nens/es... la idea es tenir-ne més. No 
sabem si ja tenim persona per fer el taller. Tot i ser només 8 nens/es de moment surt a compte 
per la subvenció... però la idea és tenir més gent! 

Una tarda per tu
És un projecte destinat a famílies monoparentals del barri, cap a finals d’any els nens i nenes 
van anar ‘’perdent-se’’ i al final eren només 2 nens/es. 

S’ha fet un replantejament del projecte. És vol crear un nou projecte amb els mateixos 
objectius de Una tarda per tu. S’està pensant fer extraescolar, 2 dies a la setmana, amb 2 
parts. Primera part de reforç escolar i una Segona enfocada com a espais de lleure (Cau, 
esplai...).

La idea és fer un preu molt més assequible per a famílies monoparentals però obrir-ho també a 
totes les persones del barri i alhora seguir i intentar recuperar el contacte amb XEIX. 

La idea de projecte s’està preparant des de comissió educació, si algú vol formar-hi part esta 
canviadíssim/a a formar-hi part.

Grup de treball extraescoalrs 
No hem fet el deures. Queda pendent de fer-ho i posar-nos en contacte. 

 Aida ens pots enviar un mail a tots/es qui formem part de la comissió per estar connectats.  

Informacions comissió permanent. 
No se’ls ha renovat el contracte a la Merce i el Petrus i s’ha decidit fer una carta de suport a les 
seves figures. 

Vindrà BTV , rebrem informacions.

Torn obert de paraula 
- On son les AMPES? 

Falta bastanta gent a la comissió i en especial en les AMPES. Potser cal replantejar-nos 
els formats i/o posar persones itinerants de cada entitat... 

- Pablo (BBB): Com està el tema de les xerrades per les escoles i entitats? 
El tema sembla una mica ‘’mort’’, estaria bé reactivar-lo. Deures: activar les persones 
voluntàries amb el tema. 

 


