
Col.labora: 

Agraïments:
Volem agrair a tots i totes (mares, pares, professores, professors, alumnes i
voluntaris) que han fet possible aquesta Diada, i especialment a tu per venir.
També volem agrair la tasca de Xavier Navarro que s’ha encarregat de coordinar
la trobada de Bèsties, Capgrossos i Gegants.

Escoles Grogues de Badalona:

Escola Llorens Artigas Escola Josep Carner
Escola Baldiri Reixac Escola Planas i Casals
Escola Artur Martorell Escola Rafael Casanova 
Escola Llibertat Escola Mercè Rodoreda
Escola Jungfrau Escola Joan Llongueras
Escola Badalona Port Escola Bufalà
Escola Pau Picasso Escola Antoni Botey
Escola Pere de Tera Escola Salvador Espriu
Escola Gitanjali Escola Rafael Alberti
Escola Josep Boada Escola Joan  Coret
Escola Lola Anglada Escola Progués

També participa:        Escola Joan Miró

de samarretes



TROBADA de Gegants, Capgrossos i Bèsties...
Gegant i capgrossos de l'escola Llibertat

Gegant de l'escola Joan Coret
Dragoneta de l'escola Salvador Espriu

Gegants de l'escola Jungfrau
Drac i Capgrossos de l'escola Lola Anglada
Gegants i drac de l'escola Artur Martorell

Gegants de l'escola Progrés
Drac de l'escola Gitanjali

TALLERS organitzats per mares, pares i mestres...
Toca-toca, maquillatge, màscares, punt de llibre, xapes, 

contes, dibuix, malabars, percussió.

ESPAI DE VIDEO-MISSATGES

JOCS 
Jocs del món

Jocs gegants ( Twister, Awale, La Torre, Mikado, Memori. Parxís) 

ACTIVITATS
Pedals, xanques, ping pong.

PARADETA de samarretes, i  informació

PROGRAMA
10.ooh_Començament 

Tallers, Activitats i Espai de Video-missatges
10.3oh_Lluïment de DRACS
12.ooh_Petit cercavila i ball de GEGANTS i CAPGROSSOS
12.3oh_Lectura del MANIFEST UNITARI Direccions i AMPAs
13.ooh_Gran Fotografia “DIUMENGE GROC” mestres, famílies i

gent   de les AMPAs, amb la samarreta GROGA “SOS”

A BADALONA SABEM EL QUE VOLEM!!

Per això la comunitat educativa de Badalona demana a les administracions que donin
prioritat a l’educació i que es comprometin amb les expectatives de futur dels infants
i joves:

-Que tinguin present les opinions de les comunitats educatives dels centres.
-Que donin suport a les AMPAS per a facilitar la seva tasca.
-Que els centres educatius disposin del professorat adequat per donar
resposta a les necessitats educatives de l’alumnat.
-Pel finançament suficient dels centres públics que permeti oferir una
educació de qualitat.
-Que compleixin el que diu la LEC a la Disposició Final Segona “El Govern, a fi
d’assolir els objectius d’aquesta llei, ha d’incrementar progressivament els
recursos econòmics destinats al sistema educatiu i, prenent com a referència
els països europeus que excel·leixen en educació, ha de situar
progressivament durant els propers vuit anys la despesa educativa a
l’entorn, com a mínim, del 6% del producte interior brut.”
-Que es compleixin els compromisos dels edificis pendents de contruir i els
instituts-escoles.
-Què es doni continuïtat al programa art a l’escola destinant el pressupost
que anteriorment es destinava i que representa el 0’06% del pressupost
municipal.
-Pel compromís REAL de TOTS els centres educatius de Badalona en la
integració de la immigració, començant per uns criteris de matriculació
transparents.

L’EDUCACIÓ ÉS COSA DE TOTS I TOTES, 

TAMBÉ DE LES ADMINISTRACIONS!!!!


