
plataforma  #encantsenlluita
amb el suport de:

per reflexionar sobre

activitats obertes a la ciutat

AMPAdel 18 al 27 d'abril de 17h a 21h
a l'Escola dels Encants (castillejos 180-184)
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activitats obertes
Divendres 19 
        16.30h Cercavila d’AMPAs sortida des de cada escola cap a la Plaça de la Sagrada 
Família amb motiu del inici de la Festa Major del Barri 
        19h Xerrada "Resistències Socials" a càrrec de  Marcos treballador de Telefónica 
que va fer vaga de fam.
 

Dissabte 20 
        13h Concentració-Vermut Popular pel Parc de Les Glòries a Consell de Cent i 
Cartagena. 
         20h Xerrada "Impacte de la crisi econòmica a l'educació" a càrrec d'Arcadi Oliveres 
economista que està impulsant el projecte Procés Constituent a Catalunya.
 

Diumenge 21 
        17h Jocs per a petits i grans
        19h Xerrada "Com afecta la crisi a la salut mental dels infants" a càrrec d'Àngels 
Vives
 
Dilluns 22
        17h Danses del món amb l'Andrea de Lotto professor de psicomotricitat
        18.15h Trobada amb Ada Colau portaveu de la PAH.
        19.30h Presentació de l'Auditoria Ciutadana del Deute

Dimarts 23
        18h Trobada amb Teresa Forcades, monja benedictina que està impulsant 
el projecte Procés Constituent a Catalunya.

Dimecres 24
        17h Taller  amb teles
        17.30h Taller de titelles
        17h Taula "Com afecten les retallades i la LOMCE a l'educació pública" amb 
Rosa Cañadell Portaveu d'USTEC·STEs, Montse Ros Secretària Gral. CCOO 
Ensenyament, Àlex Castillo President FaPaC i un portaveu d'Assemblea Groga 
        19h Xerrada "Avis en la lluita" amb la participació d'avis de l'Escola dels 
Encants.     

Dijous 25 PREN EL TEU CENTRE 
         20h Xerrada "L'atac que estan patint els mitjans de comunicació públics" 
amb dos representants del Comitè d'Empresa de TV3 i Catalunya Ràdio

Divendres 26 
         17h: Taller de maquillatge infantil
         17h: Xerrada a càrrec del Jordi Mateu, coordinador del Centre de Recerca i 
Assessorament d'Educació Viva (CRAEV)
         19h: Xerrada de Gerardo Pisarello de l'Observatori DESC

Dissabte 27
         17h A confirmar, consultar al blog
         19h Taula rodona per parlar de l'educació a tots els nivells, des de bressol 
fins a la universitat, amb la participació de mestres i professors de tots els cicles 
formatius

Diumenge 28 
12h Manifestació 28A Ni LOMCE NI Retallades

@encantsenlluitaconsulteu al blog o twitter per possibles canvis 

NOTA:

us confirmarem el dia que ens visitaran de 

l'Ampa de l'Escola CanMontllor de 

Terrassa, una de les escoles amenaçades 

de tancament directe el curs vinent, 

vindran a explicar la seva situació.


