
Acta Comissió Educació                               13.11.2017 
 
 
 
 
 
 
Assistents: Roser, Ferran (Cordill), Iolanda i Carmen (Viladomat), Oscar Parés (Iceers), Josep 
Martí ( PIA Sant Antoni ), Aida i Arantxa (C66), Anna i Sara (UEC) i Mercedes (Creative English). 
 

Repàs de l’acta anterior  
Tot en ordre.  

Presentació projecte - Creative english 
Ha vingut la Mercedes a explicar-nos com porten el projecte. L’objectiu és millorar el nivell 

d’anglès de les participants joves entre 16 fins a 20 anys (aprox).  

S’enfocaran en l’Anglès i en la interpretació. Fins un màxim de 10 participants.   

Comencen el 23 de Gener cada dimarts de 17.30 a 19h.  

Tenen intenció de fer una obra final però dependrà de que els i les alumnes vulguin.  

S’estan plantejant ampliar edats per avall, però més endavant, quan tinguin rodatge i vegin com 

van les coses. 

bans per causes de situació política i anul·laments de reunions a ultima hora etc...  

Propostes de projcte  - Valoració de les darreres propostes ‘’enviades’’ 
A) Habilitats parentals L’aventura de ser pare’’‘’ .  

És del barri, gratuït i ja en funcionament.  

L’objectiu es fer com una teràpia de grup entre famílies on compartir inquietuds i donar 

coneixement en la línia comentada. Enfocada a famílies del barri amb fills/es entre 3 i 5 anys 

que vulguin millorar les habilitats parentals. (màxim entre 15 i 20). 

Els horaris serien  dimecres al mati de 9h a 12h. 

 Diem que si, creiem que tot és estupend i gratis, del barri i pot ésser molt interessant.  

Seguiment de projectes en marxa: 

Casal Hivern 

Dimecres tenim reunió de famílies. Els nombre d’infants ens han acabat sortint i tenim prou 

infants.  

Tenim càtering i tot està en marxa. Equips de monitorxs ja muntats.  

Estem en contacte amb un càtering i un espai que ens cedeix paraments sostenibles que nomes 

podrem utilitzar en cas que aconseguíssim el rentaplats.  

 Es comenta que treballar amb xarxa amb escoles (PIA StAntoni) pot ser molt útil per 

cessió d’espai i reclutament de petits grumets.  

 Torna a sortir el tema de la difusió, cal fer millores i arribar a tot arreu!  

Una tarda per tu 

Esta ja més estructurat, cartell fet i en breus començarem a fer difusió i ja tenen lloc també, 

Salesians de Rocafort.  

TIPUS: Reunió comissió d’educació 

PROPÒSIT Seguiment ordinari 

DATA: 11-12-2017 COMENÇA: 20:00 ACABA:  

LLOC REUNIÓ: Taller 2-Calàbria 66 



Es centraran en fer reforç escolar alhora que educació en el lleure. Una oferta més de lleure en 

el barri de Sant Antoni. Està obert a tothom, no només a les famílies monoparentals, és 

prioritzaran les situacions de cada infant i, en especial les monoparentals.  

Fem xarxa amb Serveis socials també (Arantxa)  

Rebrem difusió en breus per passar a les nostres entitats i persones.   

Extraescolars calàbria 

Vam reunir-nos i es van definir com volien que fossin el tipus d’extraescolars d’aquí a C66:  

1. Alternatives i Originals, no ser duplicats. Tant en metodologia com en contingut.  

2. Caràcter comunitari i voluntat de treball amb altres ens del barri.  

3. Vinculació i estar obertes a la participació del barri. 

4. Tenir un diagnosi real de les demandes i la situació del barri.  

5. Promotores dels valors de l’espai C66. 

No es van voler tancar les tipologies, vam creure que cada una seria especifica i si es regia per 

les altres premisses ja està be. Seran revisables a cada inici de curs.  

Vam parlar de com ens posarem en contacte Comi educació amb cada extraescolar. La voluntat 

és que siguin partícips de la comissió educació, si no es pot, enviar de tant en tant un mail 

valoració (trimestrals mínim) per saber tothom com està anant.  

La comissió educació estudiarà la quota a cobrar per cada participant juntament amb els 

promotors de l’activitat.  

 La comissió rebrà en breus l’acta d’aquella reunió.  

Xerrades AMPES 

El Jordi Mateu ja s’ha posat en marxa. Van haver-hi dues xerrades ja.  

La primera és va haver d’anul·lar perquè no va venir ningú. Demà n’hi ha una de infants de 0 a 3 

anys i la de Dijous enfocada adolescència sobre l’Alcohol.  

El principi de fer una xerrada trimestral no ha estat possible perquè els que ens fan les xerrades 

han necessitat de fer-les abans d’acabar l’any... alhora com son de públics diferents tampoc es 

solapen massa.  

 Iceers comenta que l’entitat Alcohol i societat estan finançats per la industria del 

alcohol, estaria bé conèixer les persones que ens venen a fer les xerrades i potser ens 

hauríem de fixar també qui ve. No dubtem de que sigui útil i en podran treure molt de 

profit les famílies que vinguin i els agradarà etc... però la comissió coincideix en que 

estaria molt bé tenir en compte qui ens bé i potser ens interessa més que vinguin altres 

entitats no finançades per aquesta via.  

Informació reunió permanent 
S’exposen propostes anuals de projectes a fi de discutir el pressupost del any 2018:   
+ Dia de la musica. 
+ Casals. 
+ Festival Totum. 
+ St Jordi al Barri  convertir l’Av. Mistral en les Rambles del Barri de St Antoni amb paradetes 
de llibres, roses acompanyades d’actes de lectura, poesia, etc...  
+ Mostra de Teatre  Dg de teatre, com aquest any.   
+ Gent gran activa  Taller adreçat a dansa i moviment, teatre... per la gent gran del barri.  
+ Les hortetes de St Antoni  Cuidar el hort de C66 
+ Extraescolars – el Circ.  



+ Tinc un amic de paper  Nas de la lluna, de la Maica. Adreçada a col·lectius juvenils / 
adolescents.   
Veiem possible la proposta però tal com està ara ho veiem molt difícil.  
Li comentem de fer possible vinculació amb Casal però els infants son més petit del que vol6 a 
10 anys. 
Dg a les 10h del mati no es gaire bona idea per possible fenomen cap de setmana i mandres al 
llit.  
Potser necessitem més concreció en el projecte, més definit, com vol aconseguir fomentar la 
passió per la lectura?  
+ Tele rebelde republicana? Proposats d’una entitat, no comissió.  
+ Els contes Proposat d’una entitat, no comissió.  
+ La maleta del cinema Proposat d’una entitat, no comissió.  
 
Aquestes propostes hauran de ser sotmeses a votació a l’assemblea. Si surt endavant... 
Estupendo! Si no surt... Bye Bye, ohhhh. 
 
L’AVV fa 50 anys i tenen previst molts actes que ja ens faran saber 

Què passa amb les AMPES? 
Potser les Ampes, tenen problemes intens que fan que sigui més difícil que es puguin 

engrescar a projectes externs.  

Decidim posar-nos amb contactes amb les ampes que no venen. L’arantxa es posa en contacte 

amb Salesianes, Salesians i Jesús Maria.  

La Iolanda li comenta a la Mar, per a que parli amb Ferran Sunyer per si algú pot venir a 

substituir-la. 

A les altres que queden, l’Aidàh envia mail.  

També decidim fer un recordatori a totes aquelles persones que no venen, per tal de 

actualitzar la llista de contactes.  

Torn obert de paraula 
- Decidim que a partir d’ara les reunions són a les 19:30h, ho intentem. 

 

Pròxima reunió el dia 15 de Gener a les 19:30h 


