Acta Assemblea Groga Nou Barris 18-2-2015
Assistents: Pep Vinyals (USTEC), Monica Denia (AMPA Ins Roger de Flor), Montse
Terrones (AMPA Àgora), Tere Esperabé (CCOO), Carles Benito, (AMPA Mercé Rodoreda),
Silvia Téllez (Mama Nou Barris), Sabina Redondo (Coord, AMPA), Laura Vílchez (Mestre
Morera), Empar Navarro (IES Turó de Roquetes), Marc (CUP), Jordi Gil (CGT).

S’excusen: Mercè (Ferrer i Guardia), Glòria (AMPA Victor Català), Montse (AMPA
Guineueta), Mireia (AMPA Antaviana).
0. Explicació de la reunió amb la consellera d’educació del districte:
Empar i Sabina fan un resum de la reunió amb la Consellera d’educació de 9barris. Punts
explicats.
a. Estan pendents de la convocatòria del debat del districte, havien enviat una
data però aquesta ha estat cancel·lada. Esperen nova data.
b. Han fet una proposta per el Pla d’Actuació del Districte amb les propostes del
parlat a les comissions, esta pendent de resposta.
c. Les peticions que s’han fet a la reunió son:
i. Disminució de ràtios al barri.
ii. Transparència en el procés de matriculació, volem les dades.
iii. Demanar pla de xoc contra la situació d’alarma social del barri.
iv. Demanar que alumnes expulsats facin serveis a la comunitat.
1. Jornades sobre la situació dels Instituts de 9barris (repàs del programa, difusió...)
Empar i Sabina comenten que vindrà a les jornades la consellera d’educació del districte i que
ens han ofert tot el suport que calgui. Tots estem d’acord en que hem de fer servir aquest
suport.
Carles presenta propostes de cartellNo arribem a acord. Posem com a data final l’1 de març per
proposar imatges i que surti el cartell definitiu.
Confirmem l’horari de presentacions.
Acordem que cada ponència de la primera part serà de 10 minuts.
Hi hauran dos blocs dividits per un descans. Acordem que el format de cada bloc serà de fer les
xerrades seguides i al final de cada bloc es farà torn de preguntes.
Plantegem preguntar a Antaviana si ens donen la possibilitat de deixar-nos un espai al centre
en cas que plogui per fer el servei de cangur dels nens i les nenes (a l’ateneu no es podria fer
en cas de pluja).

Plantegem preguntar al districte si pagaria servei de guarderia i també preguntar si el servei el
podria donar l’ateneu.
Pel dinar preguntarem primer a l’Ateneu i en cas de passar-nos de pressupost ho preguntaríem
a Cruïlla.
Carles planteja muntar una web amb formulari d’inscripció per fer difusió i tenir controlat la
gent q vindrà.
Laura planteja fer un hashtag per difusió, acordem q serà #helpsecundaria9barris.

2. Proposta d’Insubmissó a les Proves LOMCE a 3er de Primària que seran a l’abril
(xerrades, contactes amb AMPA’s...)
Comentem que les AMPES fomentaran la insubmissió amb xerrades, a mes aclarim que
aquestes, dels docents només volen les dates en que es realitzaran les proves.
Pep comenta que les proves es faran la primera setmana d’abril, però q falta per concretar la
data exacte.
Tere comenta que la XEI ja esta fent difusió.
3. Explicació de les dades presentades per l’EAP de Nou Barris
Tere fa un resum de la reunió amb el director de l’EAP de 9 barris.
Jordi comenta que la sensació es que el que ha explicat el director es un resum del que està
fent l’EAP però que amb aquestes dades no mostren la manca de recursos que pateix el l’EAP
del districte.
Tere comenta que li van demanar però que els va dir que les dades són públiques i que les
podem trobar nosaltres.
Empar comenta que aquestes dades es poden demanar a la consellera d’educació, Àngels
Rabadà.
Es comenta que moltes vegades la situació de manca de recursos acaba en demandes no
complertes.
Marc comenta que integrant Casals a l’escola també es podrien solucionar aquesta manca de
recursos en la solució de situacions d’alumnes amb demandes especials.
4. Tancaments grups, sobre-ràtios al Districte.
Parlem de la concentració que es farà el dia 28 de Febrer a la plaça Sant Jaume a les 11:30

Acordem que intentarem crear una columna a la parada de Metro de Llucmajor a la sortida
Llucmajor a les 11h per anar junts a la Concentració.
5. Altres:
Comentem que 9barriscabrejada ens demana la inscripció a les jornades. Tot i que saben que
assistirem a les jornades, no ens hem inscrit. A més necessiten un portaveu del grup.
El dia 9 d’abril la CUP organitzarà jornades de lluita a la masia la guineueta, acordem que
assistirem.
El Pep comenta que el 27 de febrer es faran jornades d’avaluació del MUCE, la Tere comenta
que serà molt interessant assistir.
Decidim fer la propera Assemblea Groga el dimecres 16 de març a l’Institut Flos i Calcat.

