
1a reunió grup educatiu 4 abril 2013: breu resum dels acords  
 
Metodologia de treball:   
1.- Obtenir informació de les associacions del barri segons una fitxa-qüestionari 
(veure final del correu) 
   1.1.- començar per les associacions que participen en la comissió Calàbria 66 
   1.2.- arribar al màxim d'associacions i entitats del barri  
2.- Recopilar informació dels serveis que ofereixen els equipaments, entitats, 
escoles, comerços... del barri per evitar duplicitats  
3.- Elaborar un projecte d'activitats i usos genèrics a partir de les demanes 
associatives. 
4.- Fer un estudi dels requeriments econòmics, estructurals, humans... 
necessaris per dur a terme el projecte i qui els pot proveir (ajuntament, 
associacions, veïns, mecenatge...) Caldrà treballà en coordinació amb el grup 
de treball de models de gestió.   
5.- Promoure la participació dels veïns i les veïnes en la fase d'elaboració del 
projecte. Caldrà treballar-ho amb el grup de difusió i participació i dur-ho a 
terme en el moment que es consideri oportú. 
6.- Elaboració del projecte final concret de funcionament de l'espai veïnal de 
l'edifici de Calàbria 66 curs 2014-2015 (activitats, horaris, pressupost, 
dinamització, gestió....)  
 
Calendari de reunions:  Es fixa que les reunions ordinàries del grup es faran 
els primers dimecres de mes a les 19h. a la seu de l'AVV 
 
Feines a curt termini:  reunir-nos amb les següents entitats per elaborar les 
fitxes qüestionari:  
Ampas de les 3 escoles públiques, Cristina  
Salesians Rocafort (tots els grups) Arantxa 
Salesianes M. Auxiliadora, Arantxa 
Escola Pia, Alícia  
Institut Lluïsa Cura, Luisa 
IES Ernest Lluch, Alfred i Luisa  
Escola Adults Pere Calders, Joan  
Normalització Lingüística, Rebeca i Cristina 
 
Un cop fixades les dates de visita, es comunicarà a la resta del grup per poder 
assistir-hi.  
 
En una propera fase contactarem amb  
Esplais i Agrupaments Escoltes (Totikap, Nivaira, Sant Ferran, Pau Claris i Sant 
Antoni) Escola Griselda, Escola Sagrat Cor, Institut Goethe... 
 
persones que han participat a la reunió   
Arantza i Alícia de l'Esplai La Nivaira 
Cristina Perez, AVV, ampa Joan Miró, CEscola Pública 
Luisa Rodriguez, catedràtica pedagogia UB, jubilada 
Rebeca Díaz, ampa Joan Miró 
Joan Tarrida, AVV    
 


