TROBADA DE LA XARXA TERRITORIAL DEL DISSABTE 7 DE JUNY
PLA ESPECIAL:
Desprès de valorar la situació de les negociacions per a fer possible el pla especial de magisteri, hem vist la
necessitat de demostrar el recolzament que tenen les persones que estan negociant.
El proper dia 17 hi ha una reunió amb la Sra. Blanca Palmada de la Conselleria d’Universitat i Recerca.
Estem iniciant contactes a Madrid. No s’ha parat de parlar i demanar trobades amb tothom que ens sembla que
hi pot fer alguna cosa. Pensem que és el moment de fer sentir la nostra veu i de que quedi constància de quantes
persones desitgem fer el pla especial.

ÉS MOLT IMPORTANT QUE TOTHOM QUI DESITJI AQUEST PLA ESPECIAL
FACI UN GEST D’ACOMPANYAMENT A LES NEGOCIACIONS.
L’acord al que es va arribar dissabte va ser:

UNA CONCENTRACIÓ A LA PLAÇA SANT JAUME EL
DISSABTE DIA 28 DE JUNY A LES 12h. (migdia).
Es portarà a terme aquesta concentració sempre que hi hagi el compromís de les persones interessades. Això vol
dir que assegurem que serem molts. Si això no és possible no ho farem.
Per tal d’assegurar la participació del dia 28 a la plaça Sant Jaume, ens heu de trucar per telèfon i dir-nos
quantes persones vindreu.

Dies que podeu trucar per telèfon per tal de confirmar la vostra assistència i les persones que
portareu:

DIJOUS DIA 12 DE JUNY DE 18 A 20h.
DIJOUS DIA 19 DE JUNY DE 18 A 20h.
Heu de trucar al telèfon: 93 481 73 73 i demanar per Rosa Ferrer i /o per
Carme Cols.
Si no som molta gent no podrem fer-ho!!!!!!
Que es faci el pla especial depèn de tots.!!!!!!
Us enviarem un correu electrònic per dir-vos si es tira endavant o no, en funció del resultat de les trucades.
Ànims!!! Val la pena l’esforç per aconseguir-ho!!!!!
TANCAMENT DE CURS:
Desprès d’una discussió mol interessant sobre la necessitat de formar-nos i de la importància de la nostra feina i
de com la fem, varem fer suggeriments pel nostre treball pedagògic del proper curs. Van sortir diferents temes
per documentar, ja que la documentació és el que ens facilita més la discussió:
- El joc
- Descoberta del cos
- Educació emocional
- L’autonomia....
Són temes que podeu anar pensant per concretar quins triem a la primera trobada de la Xarxa del curs 2008-09

ESPEREM LES VOSTRES TRUCADES!!!!

FINS AVIAT!

