Recuperem la Diada de l'Educació Pública al barri !
Benvolgudes famílies, docents i altres treballadors/es de l´ensenyament públic,
Us enviem aquesta nota informativa per comunicar-vos que després d´anys sense diada per l
´educació pública, aquesta primavera tornarà a realitzar-se aquesta festa, els propers dies 24 i 25
de març, amb l´objectiu de compartir entre tots els membres de la comunitat educativa i els veïns
i veïnes dels barris de l´Esquerra de l´Eixample i Sant Antoni la importància d´una escola viva,
alegre, diversa, catalana, coeducadora, inclusiva i sobretot pública.
És per això que us fem arribar el programa d´activitats, tallers i xerrades, per tal que us engresqui
a participar els dies que es celebrarà la diada.
Esperem pugueu assistir i gaudir de les activitats organitzades.
Xarxa d’AMPA Esquerra Eixample i Sant Antoni
AAVV Esquerra Eixample
AAVV Sant Antoni

Divendres 24 de març
Xerrada – debat a les 19h a l´escola Llorers sobre el futur de l´ educació pública amb la
presència de la Rosa Canyadell (ILP Educació i membre SIEC) , Aina Tarabini (professora
sociologia UAB) i Josep Xurigué (FAPAC Barcelona) .

Dissabte 25 de març
Festa de l'Escola Pública de l 'Esquerra de l´ Eixample i Sant Antoni de les 11h a 14,30h
al Mercat de pagès-Rambla de barri (carrer Consell de Cent, entre Viladomat i Compte Borrell).
Durant tot el matí hi hauran parades de entitats i a favor de l’escola publica i de les pròpies
ampes
11h a les 12.45h

- Tallers de cuina

Hi hauran tres tallers gratuïts de cuina on la gent, a més d´aprendre temes de cuina ecològica, pot
fer receptes que després es degustaran a l'aperitiu. Per participar als tallers caldrà inscriure’s. Les
places seran limitades per raons operatives.
1. Taller d´el.laboració de pa amb massa mara i productes ecològics. 10h A la
vegada es farà un pa molt senzill que servirà de suport per l' aperitiu. Perquè el pa
pugui esta fet a l' hora el taller serà a les 10h del matí Impartit per Xavier
Montanyés
2. Taller de patés vegetals. Es farà les 11h i és compatible amb la gent que hagi
participat en el taller de pa. Ho impartirà Isabel Celma Paté . El pa del taller
anterior seran degustats a l´aperitiu.Donat que la quantitat serà limitada i volem
que s’apreciï la qualitat del que s' està menjant es demanarà que es porti de casa
un estri per autogestionarse ( estendre els patés al pa) els canapès cadascú
3. Taller de sucs vegetals. 11h Impartit per Ivanna de cuina feliç. Els sucs seran
degustats en el´ aperitiu . Seran abundants per fer petites degustacions per molta
gent

Per inscriure´s als taller de cuina s'ha d´omplir el següent formulari:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0eFzAF1nvmkQgI3VO3FOFr_0QxSfVVLa8SC7
w8x2oL6HNFw/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
- Taller de maquillatge
Organitzat per l’Associació Esportiva de l'Eixample
- Taller d´elaboració de joguines amb material reciclat, per tal de jugar amb elles.
Es demanarà als infants que portin determinats materials concrets per reciclar. Part de les
joguines es quedaran com a fons per l'espai lúdic del parc.
- Construcció del Gran Mural Per l´ Escola Publica
Amb les aportacions de cada infant i/o família ( dibuixos, escrits , poesia ) farem un mural
gegant. Les aportacions poden venir fetes de casa , de l' escola o fer-se allà mateix El suport
material ( tanca gran al mig del carrer) ho proporcionarà el Mercat de Pagès . Les ampes
s'encarreguen de dinamitzar-ho.
12h Espectacle infantil organitzat pel Camí Amic: “LA CUCA DE MIL
COLORS“
Cançons, jocs i danses per a tota la família. Ballem la
polka i agafem forces pel rock, ara unes quantes
pessigolles… ara un vals per descansar…
Espectacle d’animació musical dinàmic i participatiu a
càrrec de Grimpallunes

13,30h Aperitiu & música del grup Aurosmith ( grup de música de famílies de l'escola Auró)
A més…
Fruita ecològica de temporada.
Hi haurà fruita tallada i pelada ecològica de temporada, per picar. La fruita la proporcionarà
ecoataula amb la col·laboració de l'Associació de Famílies d’Infants de l'escola Entença
Es degustarà el que s´hagi fet als tres tallers i
I algunes sorpreses que trobareu de tapes ecològiques i de proximitat
També en les diferent parades es podrà comprar formatge, embotits , vi, cervesa... per si es vol
complementar el vermut.
Hi hauria un fulletó explicatiu del vermut amb les receptes del que s'està menjant i l'origen de
les matèries primeres.

Manifest amb reivindicacions concretes en defensa de l´Educació Pública, que es llegirà a l´
escenari.
Fins aquí allò que esta ja en marxa. Però en tant que festa de l’escola Publica resta oberta a tot
allò que vulgueu fer i compartir les diferents escoles ( mostres, jocs, tallers , informacions )
Donarem cabuda a qualsevol proposta que vulgui organitzar alguna entitat del barri i/o escola
publica
A les 14,30h finalitzarem i qui hagi comprat prèviament el tiquet ( Més informació a entitats de
Sant Antoni) podrà anar a la calçotada popular de Sant antoni.

