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ACTA 

REUNIÓ DE L’ASSEMBLEA DE L’ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D E 
L’ESCOLA PÚBLICA DEL CARRER BAILEN (L’UNIVERS) 

Data: 19 de maig de 2010  Hora : 19h Lloc : Escola 

Assistents : Jordi (Agustí), Clàudia (Violeta), Mª José (Hugo), Diana (Jana), 
Pau (Alba), Nina (Luca), Irene i Fidel (Joana), Cornèlia (Mercè) 
 
(Es fa una crida a l’assistència ja que es a l’assemblea on es prenen les 
decisions que ens afecten a tots i totes) 

Ordre del dia / Temes tractats: 

Ordre del dia:  

- Aprovació acta assemblea AFA 22/03/10 
- Debat  sobre la racionalització de les  comissions i famílies que siguin 

membres de l’AFA. 
- Comissions:    

� CONSELL ESCOLAR : Informació de l’última reunió permanent 
i temes de la propera trobada.  

� EXTERNES: Informació sobre l’última reunió de la Coordinadora 
d’AMPEs / Debat sobre una possible campanya per una escola-
institut.  

� TRESORERIA: Pressupost  / Decidir destí de diners de l’AFA.  
� OBRES: Informació sobre la reunió amb el Districte sobre obres i 

propers passos a seguir.  
� MEDI AMBIENT : proposta final de l’Agenda 21 i propers passos a 

seguir.  
� APRENENTATGES : Informació de la propera activitat ‘Educar és 

estimar’.  
� EXTRAESCOLARS : casals estiu i setembre 

- Precs i Preguntes            

1. Aprovació acta assemblea anterior 

S’aprova l’acta de l’assemblea anterior.  
 

2. Informacions sobre els Casals i beques 

El Jordi (Agustí) explica un parell de contratemps que ens hem trobat referents 
a l’organització dels Casals d’Estiu. El primer és que se’ns ha passat el termini 
perquè les famílies que ho necessitin puguin sol·licitar les beques pels casals al 
districte. Ha parlat però, amb la persona responsable i diu que no hi haurà 
problema si algú de l’escola ho presenta de manera urgent fora de termini. 
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El segon és referent a la neteja durant el Casal d’Estiu. Ni el Consorci ni el 
Districte no ho contemplen i des de l’AFA no ho vam contemplar  en el preu del 
Casal. L’escola està intentant solucionar-ho però és possible que s’hagi de fer 
una aportació mínima extra per part de les famílies inscrites o que l’AFA es faci 
càrrec d’aquesta despesa. Quedem a l’espera de saber el preu i si hi ha alguna 
solució alternativa.   

3. Debat  sobre la racionalització de les  comissio ns i famílies que 
siguin membres de l’AFA. 

Parlem sobre la conveniència de fusionar algunes de les comissions existents, 
tenint en compte la gent que som i la quantitat de comissions creades. Es parla 
sobretot de poder vincular molt més la Comissió d’Aprenentatges amb Festes i 
Acollida. Es decideix ajornar aquesta decisió a l’inici del curs que ve quan 
s’incorporin les noves famílies.   
 

4. Comissions 

CONSELL ESCOLAR 

Exposició: Claudia (Violeta) 
Comenta la reunió permanent del Consell Escolar (formada per la Cristina, la 
Marta i la Claudia) que es va reunir per aprovar formalment l’ús del pati fora de 
l’horari escolar, així com algunes activitats que ja s’estan realitzant (formació de 
famílies i ioga). Igualment, la Claudia comenta que el proper mes hi haurà 
l’última reunió del Consell Escolar i es parla de si creiem convenient demanar 
de tractar-hi algun tema.  
 
Comentaris: 
Parlem sobre quins espais de relació hem compartit escola-família al llarg del 
curs i es debat força estona sobre quin model ens agradaria fomentar de cara 
als propers anys. En general es valoren positivament activitats com la del Dia 
de Sant Jordi que permeten apropar el dia a dia de l’escola a les famílies i tenir 
una relació més directa i distesa amb la mestra. Es comenta també que estaria 
bé fer una valoració de l’acció “famílies a l’escola” de cara a properes edicions. 
I es discuteixen diverses propostes de cara a presentar-les al Consell Escolar.   
 
Acords / Properes accions: 
- S’acorda traspassar al Consell Escolar aquest tema i treballar conjuntament 

sobre quins espais i activitats són els més adequats per fomentar la relació 
família-escola. 

 
EXTERNES 
Exposició: Irene (Joana) 
Comenta que a les reunions de la Coordinadora d’AMPAs de Gràcia hi ha una 
certa preocupació per la situació dels instituts al barri. El tancament d’alguns 
centres, com l’IES Gal·la Placídia, fa témer que en pocs anys hi hagi una 
situació de col·lapse com la que hi ha hagut a Primària els darrers anys. Una de 
les opcions que fa temps que es demana és la creació d’un nou institut al barri. 
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Tenint en compte la manca de sòl públic, i la voluntat del Consorci demostrada 
en alguns casos per crear Escoles-Institut (escoles que contemplen tant la 
primària com la secundària, i que abarquen per tant de 3 a 16 anys), es 
proposa demanar aquesta modalitat per la futura escola del carrer Bailèn.  
 
Comentaris: 
Es valora positivament la possibilitat que l’escola nova contemplés ja en el seu 
disseny la modalitat d’escola-institut. I es comenta la urgència de moure aquest 
tema previ al disseny del nou edifici. 
 
Acords / Properes accions: 
- Es decideix defensar aquesta proposta en el marc de la Coordinadora 

d’AMPAs. 
 
 
TRESORERIA 
 
Exposició: Nina (Luca) El pressupost ja es va aprovar però faltava decidir a que 
es destinava el romanent i decidir si es col·laborava a les festes de l’escola. 
 
Comentaris: Es comenta que ja decidirem a que destinem el romanent però de 
moment decidim quan aportem a festes 
 
Acords / Properes accions:  
S’acorda aportar 400 euros a les festes de l’escola 
Properament es pagarà el que es deu a les famílies de la acollida matinal 
 
APRENENTATGES 
 
Exposició: Claudia (Violeta)S’informa sobre l’acció formativa per les famílies 
“educar es estimar” finançada i portada a terme per l’ajuntament. De entre 
vàries accions possibles es va triar “L’expressió, la comunicació i els valors a 
través del cos i els seus llenguatges” (veure info al Blog de l’AFA) 
 
Acords / Properes accions: Es valorarà la acció per fer-ne tres (son les que 
s’ofereixen per un curs) el curs vinent. 
 
OBRES 
 
Exposició: Va haver una reunió al districte en la que no es va convidar a l’AFA 
tot i que ho va demanar, coses que passen.... A la propera mixta l’escola ens 
informarà sobre la reunió. 
 
 
MEDI AMBIENT 
 
Exposició: Fidel (Joana) Hi ha hagut una reunió amb l’escola per parlar del 
projecte i ja s’ha presentat i al juny ens diran alguna cosa. El projecte de 
l’escola estava centrat en l’hort i l’AFA ho va ampliar a gestió de residus, estalvi 
energètic, etc. 
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EXTRAESCOLARS 
 
Exposició: Cornelia (Mercè) 
A les tardes de juny hi ha 30 nens i nenes 
Al juliol es fa casal totes les setmanes ja que la que hi ha menys nens i nenes 
hi ha 18 que es la ultima. 
S`’han demanat totes les subvencions 
Respecte al casal de setembre l’escola ja ens va comunicar via consell escolar 
que no es podia fer casal a l’escola ja que estaran d’obres (muntant la nova 
classe) i tampoc volen que es pregunti via carpeta viatgera sobre les 
necessitats de casal. 
 
Comentaris: No s’entén per que no ens deixen preguntar sobre les necessitats i 
oferir una alternativa que no sigui a l’escola 
 
Acords / Properes accions: S’acorda penjar al suro i al blog una informació 
sobre un possible casal al pau casals portat per educand amb els nens i nenes 
de l’Univers que necessitin casal. Es dirà als interessats que parlin amb 
l’Abigail 
 
 
 
 

TORN DE PRECS I PREGUNTES 
 
- Aniversaris 

 
El Pau (Alba) comenta que al pati va sorgir la idea entre vàries famílies de fer 
servir el pati de l’escola per celebrar els aniversaris una vegada al mes per 
exemple. 
S’acorda recollir les dates de naixement per saber quins nens i nenes hi ha a 
cada més i si les famílies volen fer una festa conjunta un divendres a la tarda. 
 
Data propera assemblea: 10 de juny 17h 
 

- Temes que cal incloure a l’ordre del dia (proposta) 
 
Informació del darrer consell escolar 
Medi ambient: resolució agenda 21 
Informació de la mixta del 3 de juny 
Extraescolars: tema casal setembre 
Tresoreria: que fem amb els diners? 
Menjador: com ha quedat el tema post assemblea extraordinària del 2 de juny 
Aprenentatges: valoració de les accions fetes 
Obres: informació de la reunió amb districte 
Valoració general del curs 


