
 
Data propera assemblea: dijous 17 de març a les 21 h Sense 
servei de acollida 
 
 
 
 

ACTA DE LA REUNIÓ DE L’ASSEMBLEA DE L’ASSOCIACIÓ DE 
FAMÍLIES DE L’ESCOLA PÚBLICA DEL CARRER BAILÉN. 
 

Data: 14 de febrer de 2010  Hora: 17 h  Lloc: Escola 
 
 
Assistents:  
Laura Hurtado (Bruna P3), Silvia Ponce (Malena P3), Olga Martínez (Héctor P3), Solange Miguel 
(Dídac P4), Laura Roman (Adriano P3), Fidel Picó (Joana P4), Isabel García (Xandri P3), Clàudia 
Aguilar (Violeta P4), Xènia Cuartielles (Leo P4), Jordi Roca (Agustí P4), Muntsa Busquets (Guiu 
P4), Bego Tadeo i Toni Alba (Aina P4), Agnès Lladós (Alba P3), Elisabet Almirall (Mariona P3), 
Pep Sansó (Guiu P4), Pau Plana (Alba P4), Anna Dalmases (Arnau P4) i Sònia (Ona P4). 
 
 
Temes tractats: 

 Tema Qui Exposa 

1. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior Comissió de Comunicació  

2. Novetats Comissió de Medi ambient 

3. Novetats Comissió de Obres 

4. Novetats Comissió de Aprenentatges 

5. Temps de barri Comissió de Extraescolars 

6. Neteja casal setmana blanca Comissió de Extraescolars 

7. Gestió i canvi de menjador pel curs 2011-12 Comissió de Menjador 

8. Reflexions sobre la participació a l’AFA Comissió de Comunicació 

 
 
 
 

 1. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior 
 
Exposició: Comissió de Comunicació. 
Acords: s’aprova. 
 
 
 
 

 2. Novetats de la Comissió de Medi ambient 
 
Exposició: Fidel, Comissió de Medi ambient. 
Comissió mixta formada per la Montse (turora de P3), Bàrbara (tècnica en educació infantil) i 
tres pares més. 
 
 



Totes les accions s’emmarquen dins del projecte d’Agenda 21. La tasca més important dins de 
l’Agenda 21 és la gestió de l’hort; ja s’ha realitzat una primera plantació i s’espera fer-ne una 
segona a la primavera. 
 
La comissió ha plantejat realitzar una recollida selectiva d’escombraries, que serà gestionada 
per l’AFA. Es durà a terme un cop per trimestre, començant el proper 19 de març i fent-la 
coincidir amb el pati obert. 
 
Acords: s’aprova la recollida selectiva. 
 
Altres projectes han estat la recollida de material per la creació d’un espai simbòlic de cuina. 
 
Per últim, ens comenten que la comissió té pensat organitzar un taller entorn a la temàtica de 
l’aigua durant la setmana de pares. 
 
 
 
 

 3. Novetats. Comissió de Obres 
 
Exposició: Anna Dalmases, Comissió d’Obres. 
 
Repàs dels objectius de la comissió d’obres 
 

1. Seguiment de la construcció de la nova escola 
 

a. Fer el seguiment de la planificació i construcció del nou  edifici i vetllar perquè 
aquest compti amb les instal�lacions i condicionaments adequats.  

b. Coordinar amb la comissió de medi ambient la projecció d'un edifici més sostenible.  
c. Conèixer el procés, els terminis i la interlocució per cada fase del procés de 

redacció del projecte i de construcció de la nova escola. 
d. Fer el seguiment de la planificació i execució a través de reunions mixtes (AFA + 

Direcció) amb els interlocutors. 
e. Si es detecten desviacions respecte els terminis previstos, definir un pla 

d’actuacions conjunt. 
f. Participar activament en la redacció del projecte i el seguiment de les obres. 
 

2. Ampliació de l’escola actual ja per al curs vinent 
 
3. Actuacions a l’entorn de l’escola per millorar/resoldre problemàtiques 

 
 
1. Seguiment de la construcció de la nova escola 
 

Estat actual 
Conveni signat a 17/12/2010, entre Educació i l’ajuntament de Barcelona per la 
redacció del projecte Basic de l’escola Univers. -- > representa el punt d’inici per la 
redacció del Projecte de la nova escola. 
 
Entre d’altres coses el conveni defineix les condicions de finançament “L’import màxim 
previst... és de 266.673,20€...dels quals la Generalitat n’aportarà el 100%... condicionat 
a l’existència de crèdit adequat i suficient per l’exercici pressupostari de l’any 2011” 
 
 

 
 
 



Actuacions realitzades 
 

• Contacte amb Xavier Paton de BIMSA... averigüem que el responsable és 
Responsable: Ignasi Moner de BIMSA 

 
• Indagar Procés: 

• Licitació de l’avantprojecte – Abril/Maig 2011  
• Licitació del projecte bàsic i executiu - Desembre 2011 
• Cal acord de govern pel pressupost - Gener 2012 
• Licitació de l’execució de l’obra 
• Construcció de l’escola 
 

• Signatura manifest: 
Els representats de l’AFA de la comissió han entrat en contacte amb la 
plataforma d’escoles en barracots i han assistit a alguna reunió. La plataforma 
proposa a totes les escoles adherir-se a un manifest que, entre d’altres coses, 
proposa que el temps màxim de permanència en instal�lacions provisionals sigui 
de tres anys. 
(http://escolesenbarracots.blogspot.com/) 

 
Properes accions 

 
• La comissió mixta ha sol�licitat entrevista amb Javier Sanchez (Direcció de 

Construcció i Manteniments escolars del Consorci d’Eduació) amb l’objectiu de 
conèixer els propers passos a seguir per la construcció de la nova escola, 
terminis, etc.  

• Responsables de l’Agenda 21 de Barcelona han contactat amb la Direcció de 
l’escola per informar de la propera organització d’un seminari sobre la 
incorporació de criteris ambientals en la construcció de nous edificis. Es preveu 
convocar a les escoles de nova creació i a responsables del Consorci d’educació. 

 
2. Ampliació del mòduls provisionals 

 
El 15/12/2010 s’entrà a registre la carta sol�licitant entrevista amb el Gerent del Consorci per tal 
de planificar l’ampliació dels mòduls provisionals. 
 
S’acorda que Cristina Fraga contactarà amb el Gerent del Consorci per fixar una data de reunió i 
informarà a la resta de membres de la Comissió per e-mail. Es demanarà que a la reunió hi 
assisteixi la Direcció de l’escola i un representat de l’AFA.  
 
3. Actuacions a l’entorn de l’escola per millorar/resoldre problemàtiques 
 
A la reunió anterior (26/10/10) es va acordar escriure una carta al Districte de Gràcia recordant 
els compromisos que quedaven per complir en el cas que al llarg del mes de novembre 2010 no 
s’haguessin dut a terme els acords establerts. 
La carta es va entrar a registre de l’ajuntament el 22/11/2010. Actualment estem en la mateixa 
situació que estàvem el 26/10/2010: 
 

a. Enjardinament de la zona entre el pati de l’escola i el pipi can. S’havia acordat generar 
una barrera visual entre la tanca del pati de l’escola i el pipi can mitjançant una plantació 
vegetal. 
Aquesta plantació ja s’ha dut a terme i s’ha dotat amb el reg automàtic de l’escola per 
facilitar el manteniment de les plantes. 
 
b. Tanca pipi can. Es va acordar que s’instal�laria una tanca de més alçada per separar la 
zona del pipi can de la plaça per on es realitza l’accés a l’escola. 
Aquesta tanca encara no s’ha col�locat a data d’avui. Estem igual que a la reunió anterior. 



 
c. Sensibilització presencial de la Guàrdia Urbana per tal de què els usuaris amb gossos 
siguin conscients dels perills que pot comportar portar gossos sense lligar en una zona a 
on conviuen nens d’edats entre 3 i 4 anys i gossos. Aquest acord tampoc s’ha dut a 
terme encara. 

 
S’acorda que la Direcció continuarà insistint amb els responsables de l’ajuntament (Marta 
Cucarella i Josep Mª Raya) i informarà a la resta de membres de la Comissió. 
 
Per acabar, ens comenten que els agradaria que s’apuntés més gent a la comissió, ja 
que realment hi ha molta feina per fer.  
 
 
 
 

 4. Novetats. Comissió d’Aprenentatges 
 
Exposició: Clàudia i Xènia, Comissió d’Aprenentatges. 
 
4.1. Carta de compromisos dels pares i de l’escola. Es va treballar amb la Cristina la 
valoració de les propostes aportades pels pares. 
 
4.2. Escola de Pares amb Carme Thió. S’han realitzat 2 sessions i en queden encara dues 
de pendents. 
 
4.3. Xerrades per famílies.  Educar es estimar. Formació gratuïta per pares.  
 
L’1 de març tindrà lloc la xerrada “Què cal dir després de dir que no”; Establir límits: 
arguments, discurs vàlid, por d’equivocar-nos, penediment, malestar, etc. 
(w3.bcn.es/fitxers/educacio/educaresestimarcatalainternet.549.pdf  //  pèg.23 del PDF)  
 
I el 3er trimestre, l’acollida inicial a les famílies per part de l’AMPA 
(w3.bcn.es/fitxers/educacio/educaresestimarcatalainternet.549.pdf  //  pag.35 del PDF) 
 
4.4. Colònies  
 
Ens informen que l’escola no vol realitzar colònies.  
 
Els motius són: 

- Cost econòmic. Potser algunes famílies no poden permetre-s’ho. 
- En el dia a dia ja treballen els conceptes que podrien aprendre a les colònies. 
- No estan regulades. Pot ocasionar problemes entre el claustre. 
- Diferències culturals. 

 

4.5. Converses en família. Espai de reflexió conjunta per a famílies i professorat. El dia 6 

de juny a les 17.30 h és farà la primera xerrada en aquest sentit. El tema serà com treballar 

amb els infants els processos de dol i pèrdua. La ponent serà la Xusa Serra, infermera de 

l'Hospital General de Catalunya que treballa fent acompanyament i formació tant a famílies 

com a escoles en processos de dol i mort.  

 

Hi ha un sentiment generalitzat de falta d’un espai on generar sinèrgies amb l'equip educatiu 

de l'escola. Es proposa que la comissió es reuneixi amb Cristina per conèixer quins són els 

temes que al claustre li agradaria tractar de forma conjunta amb les famílies.  

 



D'altra banda, s'havia reservat una partida pressupostària per a aquestes activitats però 

finalment seran gratuïtes, de manera que aquests diners es faran servir en una activitat que 

encara s’ha de decidir (per exemple, un conta contes un dia de pati obert). 
 
 
 
 

 5. Temps de barri. Comissió de Extraescolars 
 
Exposició: Solange, Comissió de Extraescolars. 
 

Temps de barri està compost de diferents associacions que generen activitats pels nens i les 

seves famílies. S'organitza per barris. El CEIP L'Univers (Bailèn) podria entrar en l'àrea de 

Camp d'en Grassot-Gràcia Nova.  

(Http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0, 4022,294047535 _294107886_2, 00.html) 

 

Hi ha un elevat número d'activitats obertes a tots: patis oberts el cap de setmana (per 

exemple La Sedeta i el Jovellanos) i activitats per a pares i fills, extraescolars conjuntes entre 

dues escoles, etc. Les properes són el 2 d'abril: bicicletada organitzada a càrrec de Biciclot al 

pati de la Sedeta (activitat oberta a tothom) i 14 de maig: jornades esportives al pati del 

Jovellanos de 16 a 19 h (activitats obertes a tothom).  

 

A l'AFA li sembla interessant assistir a les reunions, però per ara no es contempla organitzar 

cap activitat.  

 

D'altra banda, a petició de l’AFA, una de les responsables de temps de barri té previst reunir-

se amb la Cristina Fraga i un membre d’extraescolars per explicar en detall el projecte. 
  
 
 
 
 6. Neteja durant la Setmana Blanca. Comissió d’Extraescolars 
 
Exposició: al no ser una activitat homologada, el Consorci no paga la neteja de l’escola durant 
la Setmana Blana. Falta decidir si l'AFA pagarà la neteja i com es faria aquest pagament, així 
com futurs pagaments d'aquest tipus.  
 
Es planteja com a possible solució l'augment de les quotes d'extraescolars per comptar amb 
una reserva per pagar totes aquestes activitats i que els membres de l'AFA gaudeixin d'un 
descompte.  
 
Acords: l’AFA cobrirà la despesa del servei de neteja pels socis. 
 
 
 
 

 7. Gestió i canvi de menjador pel curs 2011-12   
 
Exposició: Muntsa Busquets. Comissió de menjador. 
 
Fan la crida de que més gent se sumi a la seva comissió.  
 
Es planteja si val la pena canviar de càtering. S'ha estudiat altres propostes que inclouen 
productes de comerç just, empreses que practiquen tasques de reinserció social, etc. Però al 
tractar-se d’un càtering es requereixen un tipus de cocció amb salses, etc.  



 
Acords: com que l’actual empresa Endemar està oberta a escoltar i millorar, es decideix 
continuar amb ells. I es decideix no assumir la gestió del menjador.  
 
Passos a seguir: es convidarà a les famílies a que comuniquin els elements que els agradaria 
canviar de l'actual menú. La comissió de menjador s'encarregarà de comprovar la viabilitat de 
les propostes i traslladar les que es considerin oportunes a Endemar. 
 
 
 
 

8. Reflexions sobre la participació a l’AFA  
 
Degut a la magnitud, es posposa aquest punt per la següent assemblea. 
 
 
 
 
 
 

Data propera assemblea: dijous 17 de 
març a les 21 h. Sense servei de acollida 


