
2a reunió grup educatiu 8 maig 2013: breu resum dels acords  
 
Proposta de treballar en grups temàtics segons líni es d’actuació:  
Després de debatre les diferents aportacions s’agrupen en línies d’actuació:  

• Xarxa de les AMPAS del barri: escola de pares i mares; aula d’estudi 
amb tutor, racionalitzar activitats extraescolars; orientació professional i 
acadèmica; espai d’estudi nocturn i festius... Coordinació compartida per 
les AMPAS presents.  

• Educació en el lleure.- activitat diària i/o de cap de setmana (?); formació 
conjunta de monitors/es i caps escoltes i guies; accions conjuntes de 
presència pública al barri... Coordinen: Esplai Totikap i Esplai La Nivaira.  

• Ensenyament i promoció del català: es demanarà al Centre de 
Normalització Lingüística que ho coordini 

• Formació social: reforç escolar; tallers d’oficis, centre obert per a infants i 
adolescents... Coordina: AVV – Serveis Socials 

• Formació d’adults: es demanarà que ho coordini l’Escola d’Adults Pere 
Calders amb una visió de formació permanent... 

• Tallers, xerrades, activitats formatives: aficions, coneixement, progrés 
personal... Coordina: AVV – Cultura. 

 
Es valora molt positivament la possibilitat de treballar conjuntament les AMPAs 
d’escoles públiques i concertades i de diferents etapes. 
 
Gestions fetes. Presentació del projecte a:  
Centre de Normalització Lingüística  
Escola Pia Sant Antoni, direcció i AMPA 
AMPA Joan Miró 
IES Ernest Lluch, respon qüestionari  
IFP Lluïsa Cura, de moment no mostren interès. 
 
Properes visites, programades: 
Escola Joan Miró, direcció i AMPA 
Escola Salesianes, direccio i AMPA 
Escola Ferran Sunyer, direcciói AMPA         
 
S’espera poder contactar amb la resta d’escoles i instituts del barri. 
 
Persones que han participat a la reunió   
Rebeca Díaz de al Peña de l’AMPA Joan Miró 
Alfred Sargatal, veí jubilat de professor de català de secundària  
Arantxa Comamala i Alícia Moreno de l’Esplai La Nivaira 
Pau Campderrós de l’Esplai Totikap 
Cristina Pérez de la pLataforma per a l’Escola Pública. 
Josep Martínez de l’AMPA Salesians  
Pep Sala de l’AVV 
Maria Lluïsa Rodríguez, veïna jubilada catedràtica de la UB  
Pepe Garcia de l’AMPA Ferran Sunyer.  
Núria Mañes de l’AMPA Escola Pia Sant Antoni assisteix poca estona i recolza el grup 
Joan Tarrida, AVV 
 
S’excusen: AEiG Sant Ferran i Centre Normalització Lingüística.  


