
Acta Comissió Educació 12.03.2018 
 
 
 
 
 
 
Assistents:Sara i Anna (UEC), Anna Santiago ( AMPA  Salesianes), Oscar (Iceers), Sandra i Pablo 
(Brain & Beer), Julia (Projecte francès), Marc Folch (C66) i Ferran C (Cordill / StFerran). 

Repàs de l’acta anterior  
No queda molt clar el tema de la proposta del Prudènci (marea pensionista), el Marc ens ho 
aclareix. Es veien inconvenients per a que vingués gaire joves vist en el cartell. Pretenien ser 
xerrades de economia etc... i segons veiem en el cartell sembla ser només pensions.   

- A veïnatge s’ha incorporat ADICAE, una entitat que es dedica a donar informació 
financera, immobiliària... els podríem posar en contacte. 

- També cal tenir en compte quin es el objectiu final, si donar a saber que els bancs 
estan darrere les classes... investiguem-ho i denunciem. Si el que volem es arribar 
a joves amb diversos temes de economia doncs replantegem el format de la 
xerrada amb ADICAE. 

La representació del 18 de març del Creative English, es farà al final el dia 20/03. Seria bona 
idea fer algun vídeo promocional de la representació per poder-ho fer arribar a escoles abans 
de la presentació d’extraescolars.  

Presentació proposta teatre per ensenyar Francès 
La Júlia ens presenta la proposta: És una manera d’aprendre francès diferent a través de la 
teatralitzacio per aprendre el nivell bàsic de francès.  

De material només necessitaria el espai i una pissarra. La idea es barrejar una mica el teatre i el 
francès, alhora que improvisar.  

Està destinat a uns 20 adults i li agradaria fer-ho a través de taquilla inversa. A preferir horaris 
seria els dimarts tarda/vespre. Sessions a determinar però disponibilitat fins a Juny. 

Ja te experiència amb infants i te ganes de evolucionar i provar amb els adults. Ha fet el TFM 
de com ensenyar una llengua a través del teatre. 

- Començar el contacte amb l’Eva i per fer difusió. 

Construeix Calàbria 
En una assemblea de C66 es va decidir revisar les formes de funcionament intern. Van 
començar farà un mes i van contactar amb dos noies que també gestionen espais públics, no 
igual però similar.  

El dijous 22/03 hi ha una altre xerrada a les 19.00h. No convidarem a ningú ‘’de fora’’ i 
l’objectiu serà definir l’espai quins objectius volem assolir, etc... La idea es obtenir de la 
xerrada la base de que és C66 i com funciona... i un cop obtingut portar-ho a l’assemblea per a 
ser aprovat o no. 

Se’n aniran fent de més. Una per mes.  

Seguiment de projectes en marxa: 
- Casal Primavera: Tot OK. Les inscripcions han anat molt bé.  

TIPUS: Reunió comissió d’educació 

PROPÒSIT Seguiment ordinari 
DATA: 12-03-2018 COMENÇA: 19:30h ACABA:  
LLOC REUNIÓ: Sales de reunions -Calàbria 66 



- Una tarda per tu:Aturat de Moment 
- Extraescolars C66: 

o Extraescolar de Circ:D’ençà la última reunió, el noi que portava el circ s’ha adonat 
que cobrava menys del que es pensava. El que seria el conveni de tallerista. Va dir 
que per això, no continuaria. I finalment es van arribar a una sèrie d’acords, en cas 
que s’augmentés el sou: 
 Preparar alguna activitat per fer difusió amb el nou mercat. 
 Implicar-se més amb la difusió. 
 Venir algun dia a la comissió educació.  

Cara l’any vinent, hauríem de intentar demanar la subvenció. Ara amb el nou ‘’sou’’ 
ens surt sense dèficit a partir dels 10 infants (per ara n’hi ha 6). C66 pot destinar part 
del pressupost per acabar el curs i no deixar les famílies penjades.  
 
Com la decisió va portar una mica de embolics i tensió, es va arribar a la conclusió de 
buscar un referent per a cada activitat per en cas de mesura d’urgència o decisió, 
contactar amb aquesta persona.  
 
o Extraescolar de la Maleta del Cinema encara no ha començat. Està en procés de 

rebre (o no, esperem que si) la subvenció. Amb la idea de iniciar el setembre. 
Com a totes serà necessari un mínim que s’apuntin, però amb la subvenció no 
seran tants. 
 

o Creative english:  Hi ha 4 nens i nenes fixes, altres venen i van. Sempre parlen en 
anglès. El dia 20 de març faran la representació.  Fem córrer els cartells per mail. 
 

- Xerrades AMPES: Segueix en Stand by. A nivell d’assistència no va funcionar gens. Estaria 
bé muntar-ho ja per a l’any que bé i poder-ho presentar el setembre que ve a la primera 
reunió de les AMPES.  

o Estaria bé preguntar interessos a les diferents AMPES. 
o Contactar amb les escoles per ajudar a promocionar-ho. 
o Estaria bé no pensar en pressupost. 

 El Marc ens fa un mail a la comissió.  

Informació reunió permanent 
Van dedicar molt de temps a parlar 3 propostes destinades a la permanent:  

1. Circ 
2. Dia de la música – festival de vinils durant el cap de setmana (16 / 17 Juny) i vinculat 

amb la sala Grand Prize. Idea de fer exposició, animació...  
Es va establir que al haver-hi diners, etc... i tot i venir promocionat se’ls establiria la 
quota de lloguer d’espais. 

3. Taller artística  No ens centrem a oferir tallers. Ja ho fan els centres cívics i l’espai es 
el que hi ha. Ja vam definir les condicions per a acceptar tallers o no:  

 Forma part de projectes de C66 
 Col·lectius vulnerables 
 Quelcom innovador pel barri.  

La proposta era un taller de cant, tenint en compte que hi ha 4 corals aquí, al menys 
fer el contacte avia’m que els sembla... i fer contacte amb els grups corals d’aquí i 
remirar el preu, semblava molt elevat.  

Per altre informacions (Vaga 8M, Construïm C66, etc...) Acta penjada a la web. 

 



Torn obert de paraula 
- Oscar (Iceers) – Estaria bé fer recordatoris de les reunions, per aquesta ha anat bé però la 

passada crec que no se’n va fer.  
 

Pròxima reunió el dia 9 d’ABRIL a les 19:00h 


