
Proposta d'ordre del dia per l'assemblea del dimarts 20 de desembre.

1.- Aclarir qui: recull l'acta, dona torn de paraules, modera l'ordre del dia.

*Darreres informacions que han arribat*

 2.- Proposar i debatre futures accions 

. Seguiment dels diferents càrrecs polítics (regidor, gerent, alcalde). Buscar la seva agenda d'actes 
públics i presentar-nos allà on vagin amb les nostres reivindicacions. Per exemple en la propera sessió 
per aprovar els pressupostos.

. Enviament massiu de mails al regidor, al gerent, a l'alcalde.

. Comissió de premsa:

. Nota de premsa per a denunciar la manca de resposta a les nostres cartes anteriors.

.Creació de varis models de cartes al director i fer una altre enviament massiu als diferents 
mitjans.

. Crear una felicitació de Nadal a partir de la imatge dels Playmobil i enviar-ho denunciant la nostre 
situació.

. Recollida de signatures del manifest, amb les famílies, amb la comunitat educativa (creació de la 
Plataforma).

. Buscar la implicació en els Consells Escolars, Consells de districte.

. Elaborar una llistat de pares i mares que es poden implicar en tasques de les assemblees, periodistes, 
advocats, fotògrafs, etc. Dins de les nostres escoles ja tenim molts recursos que poden enriquir i ampliar 
les nostres possibilitats.

. Més propostes? Seria molt interessant recollir les vostres idees, podeu afegir-les com a comentaris 
aquí al blog i les portarem a l'assemblea.

3.- Tresorers (+- 15 min.): haurien de sortir dues o més persones que vulguin encarregar-se de la 
recollida de diners per a pagar la pancarta i a partir d'aquest dia de les entrades i sortides de diners.

4.- Treball de les comissions (+- 15 min.): si volem compartir o demanar quelcom a l'assemblea o es vol 
preguntar, criticar, canviar alguna cosa del que estem fent.

5.- Nom del col·lectiu 

. Bressol Rebel·lat



. Escoles Bressol Indignades

. Col·lectiu de Mestres d'Escoles Bressol

. Col·lectiu de Mestres i Educadores d'Escoles Bressol

. Col·lectiu de Treballadors i Treballadores d'Escoles Bressol

. Més propostes? Igual que en el punt dos podríem anar recollint noves propostes i/o opinions sobre les 
anteriors aquí al blog i el dia de l'assemblea arribar a un acord.

6.- Samarretes . Abans de marxar ens haurem d'organitzar i tenir paciència (aquest cop son moltes) per 
tal de fer el primer repartiment de samarretes. Recordeu si us plau de portar els diners si no les heu 
pagat ja i que al menys es quedi fins al final una persona de cada escola per a poder endur-se-les.


