
ACTA 

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

Data: 20 d’abril de 2010 Horari : 17h-19:45h Lloc : Escola 

Assistents : Solange (Dídac, Lluna), Jordi (Agustí, Lluna), Ana (Aina, Lluna), Marina 
(Simó, Sol), Mª José (Hugo, Sol), Claudia i Pau(Violeta, Lluna), Sònia (Ona, Lluna), 
Xènia (Leo, Lluna), Toni (Aina, Sola), Laia (Llúcia, Sol), Ferran (Jana, Lluna), Norma 
(Mireia, Sol), Anna (Arnau, Sol), Munjung Kim(Yejin, Sol), Angela (Lola, Sol), Irene i 
Fidel(Joana, Sol) 

 

PROPERA ASSEMBLEA: Dimecres, 19 de maig 19 a 21h. 

Ordre del dia / Temes tractats: 

1. Aprovació acta assemblea anterior (23/3/2010) 

2. Pressupost de l’afa.  

2.1. Pressupost 

2.2. Registre de membres de l’associació. Consens i aprovació 

3. Extraescolars. 

4. Comissions: 

4.1. Menjador. 

4.2. Obres i Medi ambient 

5. Precs i preguntes :  

5.1. Consell escolar 

5.2. Aprenentatges 

5.3. Servei d’acollida durant les assemblees. Formulari 
 

S’afegeixen 2 annexos al final del document: 

6. Annex I: Proposta de funcionament de les activitats extrascolars 

7. Annex II: Oferta d’activitats extraescolars 2010-20111 
 



1. Aprovació acta assemblea anterior  

S’aprova l’acta de l’assemblea del 23/3/2010.  

2. Pressupost de l’afa 

2.1. Presentació i aprovació del Pressupost 

Exposició: Pau (Violeta, Lluna)  

Es presenta i s’aprova el pressupost de l’afa. 

Del pressupost s’explica que: 

• S’indiquen amb lletres els imports pendents de conèixer de les subvencions 
sol·licitades. 

• Hi ha subvencions finalistes: extraescolars,casals i acollida, i altres obertes: 
districte.  

• Queda pendent de decidir a quines despeses es destinen els ingressos de: 

o Els 528,6€ actualment no assignats i disponibles 

o La subvenció de districte (1000€) pendent de confirmar en cas que ens 
la donin. (ara mateix no estan disponibles) 

• Els diners destinats a acollida, extraescolars, casals, .. s’han de repartir a les 
famílies, la qual cosa suposa una gestió que, si no ara mateix, en un futur 
quan siguem més famílies, pot ser complicada. 

• Com que en aquell moment no estava constituïda l’afa, la subvenció per a 
l’acollida la va demanar la Cristina i correspon només al darrer trimestre de 
2009 

• A data d’avui ja es disposa dels 289,61 de l’acollida matinal, corresponents al 
darrer trimestre del 2009 i que cal repartir a les famílies. 

 

Ingressos Despeses 

Subvenció acollida 289,61 Despeses acollida matinal 289,61 
Subvenció districte 1000 Gestió Relacions Externes 15 
Subvenció extraescolars A Comunicació 26,4 
Quotes AFA (33 famílies)  1650 Festes 400 
  Acollida per a Assamblees 180 
Subvenció Casals B Obres 0 
    Medi ambient 0 
    Menjador 0 
    Extraescolar A 
  

  
Escola de Famílies 
(aprenentatges) 300 

    Costos de gestió generals 200 
    Despeses Casals B 
    Despeses a decidir* 528,6 
    Altres despeses** 1000 

Total ingressos  2939,61 + A + B total despeses  2939,61 + A +B 
 

Comentaris:  



• Es plantegen vàries possibilitats per a destinar els diners : festes, col·laboració 
en la biblioteca de l’escola, imprevistos, etc. 

• Mª Jose: Referent a l’opció de la biblioteca de l’escola la explica que ha parlat 
amb famílies del CEIP Jujol i que li han explicat que hi ha un grup d’escoles 
que es troben trimestralment per tractar temes relacionats amb els llibres, 
dinamitzades per la llibreria “Casa Anita”. Li passaran informació sobre el tema 
i es comentarà en properes assemblees de cara a participar-hi. 

• Norma: Per simplificar la qüestió del repartiment de les subvencions a les 
famílies es proposa de reservar els diners per restar-ho de les acollides dels 
trimestres següents, és a dir, descomptar-ho del rebut del 3er trimestre?. 

• Solange: Extraescolars va fer la consulta a l’Abigail sobre si li importaria 
gestionar els descomptes per subvencions de cara a extraescolars i casals i els 
va comentar que no ho havia fet mai i, per tant, almenys aquest any, se 
n’hauria d’encarregar l’afa. 

•  

Acords / Properes accions: 

• Laia: preguntarà a la coordinadora d’ampas  a veure com fan la gestió de les 
subvencions a repartir i retornar a les famílies. Ara només son 6 famílies però 
més endavant pot ser complicat. 

• Es decideix que la destinació dels ingressos 528,6€ no assignats, serà un dels 
punts a debat de la propera assemblea. 

• Per veure en que invertir la subvenció de districte un cop aprovada, la comissió 
de tresoreria s’encarregarà de demanar el punt a l’ordre del dia de l’assemblea 
següent.  

2.2. Registre dels membres de l’associació.  

 
Exposició: Pau (Violeta, Lluna)  

Cal tenir un llibre de registre dels socis de l’afa, la qual cosa en teoria és 
responsabilitat del secretari/a de l’associació. (Associades 33 famílies, 66%) 

Comentaris:  

2.3. Motius pels quals hi ha famílies que no s’han associat 

MªJose i Toni: Fora bo veure la llista dels que hi son i interessar-se a nivell més 
personal i de manera informal pels motius dels que no s’han apuntat. Fer un 
acostament. 

Laia : Proposa fer un qüestionari a tothom a finals de curs per tal de no empaitar i 
insistir a nivell personal. 

Pau: Recorda que el cas de problemes econòmic s’ha resolt i per tan la motivació és 
una altra.   

Irene: Planteja que potser ajuda més organitzar festes per conèixer-nos. La Norma hi 
està d’acord. 

Angela i Marina: Pensen que els motius son molt personals i que cal respectar la 
intimitat.  



Solange: potser ja esperen l’any vinent ja que aquest any estem molt avançats al curs i 
pràcticament no hi ha avantatges, i sí en canvi força feina. 

2.4. Acostament a famílies extrangeres amb dificult ats d’idioma 

Munjung: Explica, com a vivència pròpia, que els estrangers tenen problemes 
d’idioma  i de desconeixement del funcionament de les escoles i de l’existència de 
l’afa, etc. Ja que al seus països no funciona així. Pensa que és bo un apropament 
personal. Ella en concret, s’ha animat a participar perquè en Toni li va explicar i s’han 
associat.  

Laia : Proposa que, ja que tenim comissió d’acollida es podria pensar alguna cosa al 
respecte tipus parelles lingüístiques, referents personals d’apadrinament,...  

Es comenta que fora bo cercar iniciatives amb un nombre més reduït de persones i es 
proposa a la Munjung que formi part de la comissió d’acollida. 

 

2.5. Visualització dels noms dels membres a la web 

Anna: La comissió de comunicació ha rebut el suggeriment mostrar a la web de l’afa la 
relació dels membres de cadascuna de les comissions. D’altra banda des de la 
comissió de comunicació s’havia pensat en lliurar a les comissions un document amb 
una relació de les persones adherides amb les dades que cadascú havia anotat ial 
document que es va penjar al taulell d’anuncis de l’afa. 

MªJose: No agrada que apareguin els noms a la web. Tampoc els noms dels nens 
(Per exemple: va sortir la relació dels nens i nenes que van entrar a l’extraescolar de 
piscina per l’any 2011). Es comenta que es podria sense utilitzar cognoms, 
referenciant-nos a la classe sol o lluna..  

 

Acords / Properes accions: 

• No es visualitzarà cap nom a la web 

• Del registre dels membres de l’associació se n’encarrega Diana (Jana, Lluna) com 
a secretària, Pau (Violeta, Lluna) de tresoreria i Jordi (Agustí, Lluna) com a 
president. 

• La comissió d’acollida treballarà iniciatives per facilitar la integració de famílies 
estrangeres. 

 

3. Extraescolars.  

Exposició: Solange (Dídac, Lluna)  

3.1. Proposta de funcionament de les activitats ext raescolars 

S’aprova la proposta de funcionament de les activitats extraescolars a partir del 
document escrit que es lliura als assistents i que s’annexa a aquesta acta. 

Es comenta que l’activitat de Piscina no s’inclou perquè ja està feta la inscripció pel 
curs vinent.  

S’explica que és difícil concretar la proposta sense conèixer realment quines i quantes 
sol·licituds reals hi haurà. Es tracta d’una proposta per començar , ja es veurà com 
anar solucionant temes concrets. 



Si hi ha més sol·licituds que places es farà un sorteig tenint present que almenys cada 
família accedeixi a una sola activitat. Per això es demanarà priorització a la sol·licitud. 

 

Comentaris:  

MªJose: Veu una excessiva rigidesa a la proposta i al fet que l’oferta estigui 
condicionada a la disponibilitat del proveïdor (dia de la setmana, nombre de 
nens/nenes ... ) . Es veu com una limitació (exemple música-Bego) . Solange explica 
que depèn de les inscripcions es podrien cercar altres solucions.  

Laia-Comissions Externes: s’ofereix per demanar proveïdors a coordinadora d’ampas 
pel cas que hi hagi més demandes.  

MªJose: Demana què passa si les noves famílies volen piscina.  

Solange recorda que ja es va quedar que a p3 no hi hauria extraescolars, només 
piscina.  

Pau: La domiciliació bancària comporta unes despeses importants. Solange explica 
que es tracta d’una domiciliació directament a educand, o a l’ubae. Faltaria veure com 
resoldre el pagament a la Bego (música), o al Pau (teatre) així com la quota de 10€ 
d’inscripció. Per cada acitivitat s’establirà la forma de pagament.  

 

3.2. Oferta d’Activitats extraescolars 2010-2011 

Exposició: Solange (Dídac, Lluna)  

Es proposa una oferta d’activitats extraescolars pel curs vinent a partir del lliurament 
del document que s’annexa a l’acta. 

Referent a la proposta educand s’explica que és difícil fer 2 activitats per temes 
d’espais. Per això s’ha planificat una a la setmana. 

Acollida a la tarda es va demanar baixar el ràtio mínim de nens per si estaven a 
extraescolar. 

La proposta d’Educand te l’avantatge que hi ha algú que coordina diferents activitats i 
les possibles incidències, pares que arriben tard, agafar el telèfon , obrir la porta.  

La negociació es va fer quan no tenim la proposta de teatre del Pau.  Es plantejarà a 
veure si es manté amb teatre Pau. S’ha d’assumir que potser el Pau surt més car 
perquè cal assumir les incidències a banda. Pau: possible destí diners pendents. 

Acompanyament a piscina es decidirà a la reunió de la piscina. Es a dir en cas que la 
gent vulgui acompanyament llavors es faria. 

S’aproven les activitats proposades, escollint l’activitat de teatre d’en Pau enlloc de la 
de Educand, ja que es considerà bo diversificar. 

3.3. No es pot fraccionar acollida matinal 

Exposició: Solange (Dídac, Lluna)  

Es va fer la consulta a Educand i no es pot fraccionar l’acollida matinal. El motiu és 
que el ràtio és molt baix.  

3.4. Casal Juliol. 

Exposició: Solange (Dídac, Lluna)  

No s’ha trobat subvencions pel casal de juliol. 

L’horari de casa és de 9 a 16:30h. No es poden fer dies solts, va per setmanes. Al matí 
es podrà també fer acollida matinal. 



Educand(L’Abigail) s’encarregarà de posar a la carpeta viatgera el formulari 
d’inscripció al casal juliol.  

Comentaris:  

Laia: es pot fer fins a les 15h. 80€ setmana amb dinar inclòs. I sense dinar? Queda 
pendent demanar-ho a l’abi. 

Casal de juny pot ser només un dia(tarda) 

Acords / Properes accions: 

• S’aprova la proposta de funcionament de les activitats extraesc olars  a 
partir del document escrit que es lliura als assistents i que s’annexa a aquesta 
acta 

• Per cada activitat s’establirà la forma de pagament.  

• Es Posarà observacions a la butlleta per si es vol per exemple explicitar que el 
dia de la setmana no va bé o altres inquietuds 

• Tot el que s’aprovi ha d’anar a consell escolar per tal de poder-ho fer constar al 
sol·licitar les subvencions. 

• S’aproven les activitats proposades, escollint l’activitat de teatre d’en Pau enlloc 
de la de Educand, ja que es considerà bo diversificar. 

 

3.5. Subvencions. 

Exposició: Solange (Dídac, Lluna)  

S’han demanat subvencions per juny, setembre i acollida matinal. La subvenció 
d’Extraescolars surt més endevant. No s’han trobat subvencions pel casal de juliol. 

4. Comissions 

4.1. Comissió d’Obres 

Exposició: Sònia (Ona, Lluna)  

Hi havia una reunió programada amb el sr, Espriu, Regidor d’educació del districte que 
ha estat anul·lada per part seva proposant un altre interlocutor. S’ha rebutjat aquesta 
oferta i s’ha demanat formalment conjuntament amb la direcció de l’escola la reunió 
amb aquest senyor per a fer més força anant junts amb direcció de l’escola. Els punts 
a tractar, proposats per la comissió hi que seran ordre del dia són: demolició, 
cessament activitats, projecte i adjudicació de l’obra. 

Referent al tema del PipiCan no hi ha novetats des de la darrera assemblea quan ja es 
va explicar que s’havia fet l’entrada a registre de l’ajuntament demanant respostes.  

4.2. Comissió de Medi ambient 

Exposició: Sònia (Ona, Lluna)  



La comissió de medi ambient proposa presentar la sol·licitud de cara al projecte 
agenda 21 escolar per l’any vinent . La data màxima per demanar-ho és el 14 de 
maig. 

El dia 20 d’abril la comissió va assistir a la reunió informativa on explicaven el projecte. 
A la sessió es va recollir material que es posarà a disposició dels que estiguin 
interessats.  

Per presentar sol·licitud cal fer una proposta del que pretenem treballar a l’escola. LA 
comissió i l’equip de professors han treballat possibles propostes que posaran en 
comú a una reunió específica amb l’escola el 29 abril per parlar del tema. 

Un feta  i acceptada la sol·licitud s’informarà a les famílies a través de la carpeta 
viatgera, i ja de cara al curs vinent es concretar una forma divulgació a les famílies. 

Acords / Properes accions: 

• Un feta  i acceptada la sol·licitud s’informarà a les famílies a través de la 
carpeta viatgera, i ja de cara al curs vinent es concretar una forma divulgació a 
les famílies 

5. Precs i preguntes 

5.1. Consell escolar:  

Exposició: Clàudia (Violeta, Lluna)  

• A la preinscripció per l’any vinent hi ha 4 vacants 

• S’ha demanat que no es fes casal de setembre perquè en aquelles dates 
l’espai de l’escola es requereix per tal de muntar aules etc... 

• S’informa que tota la informació de : Actes de consell escolar, Liquidació dels 
comptes de l’escola, etc està ha disposició de qui ho demani.  

• L’escola disposa del servei EAP. Els EAP són equips d’assessorament i 
orientació psicopedagògica  que donen suport al professorat i als centres 
educatius en la resposta a la diversitat de l’alumnat i en relació als alumnes que 
presenten necessitats educatives especials, així com a les seves famílies. 
Concretament : Hi ha una psicòloga que ve els dimarts perquè hi ha un nombre 
elevat de nens amb 30% necessitats educatives especials. La psicòloga està a 
l’aula observant i intervé en alguns casos. 

• Aprovat el nom de l’escola a nivel de consell escolar  

• S’ha demanat un nom mestre per l’any que ve. També han demanat un 
especialista educació especial i un vetllador que es una persona que treballa 
nen a nen. 

• Extraescolars te pensat només alguns dies 

Comentaris:  

Toni: Es podria demanar a la direcció que fessin una nova reunió informativa de final 
de curs. 



Acords / Properes accions: 

• Demanar reunió informativa e cloenda de curs al proper consell escolar o de 
comissió mixta. 

5.2. Aprenentatges. 

5.2.1. Educar és estimar. 

Exposició: Xènia (Leo, Lluna)  

Està obert el termini per a les inscripcions al programa "EDUCAR ÉS ESTIMAR" pel 
curs 2009-10. Es tracta d’un conjunt d’accions formatives, tallers, conferències i 
xerrades pensats per orientar i ajudar les mares i els pares en la seva responsabilitat 
d’educar i formar els seus fills i filles entre els 0 i els 16 anys. També vol fomentar i 
reforçar la relació entre les famílies i els centres educatius. 

De cara a l’any vinent es poden demanar 3 accions, però a hores d’ara ja només es 
pot escollir una acció formativa d’aquí a fi trimestre. La comissió d’aprenentatges 
proposa realitzar el taller: “Relació família i escola. Expressió, comunicació i valors a 
través del cos”  que es realitza en 2 sessions de 2h. 

Cal demanar-ho abans d’acabar el mes d’abril, marcant la data que a priori ens 
interessa. Es proposen dues opcions de dates: 17 i 31 de maig (dilluns) o  bé 20 i 27 
de maig (dijous). L’horari  de 17h a 19h.  

Comentaris: 

Ana: Planteja que potser seria interessant escollir una acció formativa dedicada 
a l’atenció a la diversitat, tenint en compte el que ha explicat la Munjung 
referent a les famílies extrangeres. 

5.2.2. Us del pati com espai de relació de famílies  

Exposició: Xènia (Leo, Lluna)  

La comissió proposa plantejar a l’escola, aprofitant la propera reunió de la 
comissió mixta , l’ús del pati com a espai de relació de les famílies. Es proposa 
fer-hi activitats: pintar un mural entre tots, jocs de per conéixer les famílies, tot  
berenant…. 

 

Acords / Properes accions 

• La comissió d’aprenentatges farà la sol·licitud del taller/activitat formativa 
a realitzar els dies 17 i 30 de maig, si és possible. Sinó s’acorda que els 
dies els esculli directament la comissió d’aprenentatges. 

• S’aprova fer la petició d’utilitzar el pati com espai de relació de famílies.  

5.2.3. Altres Precs i preguntes: 

Queden pendents els temes degut a la falta de temps.  

Els temes que s’havien anotat per a parlar en aquest punt són: 



• Servei d’acollida a l’afa. Educand 

• Institut per a l’Escola 

Comentaris:  

• No es segueix l’horari marcat a l’ordre del dia 

 

Acords / Properes accions: 

• S’afegirà com a punt de l’ordre del dia per a la propera assemblea: valoració 
del nombre comissions, fusió i racionalització  



6. Annex I: Proposta de funcionament de les activit ats extrascolars 

Assemblea de l’AFA del 20 d’abril de 2010 

Com que és la primera vegada que realitzarem activitats extrascolars a la nostra escola, aquestes indicacions 
sobre el funcionament de les activitats poden ser lleugerament modificades per adaptar-se a les situacions que 
vagin apareixent. La comissió d’extraescolars i casals sol�licita a l’Assemblea de l’AFA consensuar les línies 
bàsiques d’aquesta proposta de funcionament, però tenir una certa independència per fer les modificacions 
necessàries. 

L’activitat de piscina a l’ubae queda fora, pel moment, d’aquesta proposta de funcionament. 

Data d’inici i finiment: Les activitats començaran el dia 1 d’octubre i acabaran l’últim dia d’escola (encara no 
se sap, sobre el 22 de juny). 

Procés de matriculació:  

• La primera setmana del mes de maig la comissió d’extraescolars i casals farà arribar a les famílies Via 
carpeta viatgera i blog de l’AFA una breu descripció de les diferents activitats extraescolars que es 
realitzaran a l’escola el curs vinent amb els preus orientatius (els preus definitius poden variar 
lleugerament en funció dels alumnes matriculats) i el full de sol�licitud d’alta i dades bancàries. 

• Lliurament a la bústia de l’AFA per part de les famílies de la sol�licitud d’alta a l’activitat desitjada: 
Setmana del 17 al 21 de maig. 

• El nombre de places a les diferents activitats és limitat.  

• En el cas que hi hagi més famílies interessades que places tindran torn preferent les famílies sòcies de 
 l’AFA al corrent del pagament de la quota. 

• Es prioritzarà que les famílies que desitgin que el seu/va fill/a realitzi activitats extraescolars pugui fer, 
 com a mínim, una de les activitats sol�licitades, per això s’haurà d’indicar un ordre de preferència en 
la  sol�licitud d’alta. 

• En cas d’igualtat de condicions es realitzarà un sorteig. Els alumnes que quedin sense plaça restaran en 
 llista d’espera. 

• Llistat provisional i coordinadora de l’activitat: La setmana del 7 al 14 de juny es podran comprovar les 
llistes provisionals i, si s’escau, sol�licitar les rectificacions oportunes. També s’indicarà la persona de la 
comissió coordinadora de l’activitat. 

• Llistat definitiu: Divendres 18 de juny es faran públiques les llistes definitives i els preus definitius de les 
activitats. 

• Pagaments: Les quotes estaran prorratejades entre els 9 mesos. Per això tots els mesos es pagarà el 
mateix amb independència dels dies hàbils de cada mes. 

• Els pagaments s’efectuaran per domiciliació bancària entre l’1 i el 5 de cada mes. 

• A finals de juny, per domiciliació bancària, es cobrarà una matrícula de 10 euros. Aquest cobrament té la 
 finalitat de fer efectiva la reserva de plaça i cobrir possibles incidències durant el curs. 

• En el cas que l’activitat no compti amb un mínim d’alumnes per fer-la viable es retornaran els diners de la 
 matrícula.  

• En cas de baixa l’import de la matrícula no serà retornat. 



• Altes: Les altes fora dels terminis establerts es podran acceptar sempre que hi hagi places disponibles i no 
interfereixin en el desenvolupament de l’activitat. Serà decisió de la coordinadora de l’activitat. 

• Baixes: Durant el curs escolar, les baixes només es podran fer un cop finalitzat cada trimestre i 
s’hauran de notificar a la coordinadora de l’activitat amb un mes d’antelació i mitjançant un comunicat de 
baixa. 

 

Reunió informativa al mes de setembre: En el mes de setembre es realitzarà una reunió amb les famílies 
inscrites a cada activitat i la persona que la durà a terme. 

Comissió d’extraescolars i casals  



7. Annex II: Oferta d’activitats extraescolars 2010 -20111 

TEATRE I EXPRESSIÓ CORPORAL (Educand) 

Aquesta activitat consisteix en crear un espai replet de jocs d’expressió i teatrals amb la representació 
d’una obra al final de curs. L’activitat es basa en l’aprenentatge d’una sèrie de tècniques teatrals dirigides, 
sempre a partir del joc, combinades amb un espai de joc lliure i creativitat per part dels nens i nenes. 

L’objectiu de l’activitat no és el de formar actors, sinó que, a través d’unes tècniques teatrals despertar el 
gust per la creativitat i l’expressió. No es tracta d’executar perfectament els jocs i les situacions 
dramàtiques, sinó d’intentar que el participant s’alliberi i gaudeixi. 

Amb aquesta activitat els nens i nenes potenciaran el món imaginari i prendran consciència de la 
importància del companyerisme en el món del teatre. 

Horari: 1 dia/setmana 1 hora (proposta dimecres 16:30 a 17:30) 

Quota mensual: 20 euros (d’octubre al juny ambdós inclosos) 

L’activitat es realitzarà en grups tancats de mínim 10 i màxim 12 nens/es 

 

INICIACIÓ ESPORTIVA  (Educand) 

En aquesta activitat es pretén apropar els nens/es als diferents esports i jocs col�lectius per mitjà d’un 
aprenentatge lúdic i motivant. Fem incís en els fonaments bàsics de cada esport potenciant el joc en 
equip i la col�laboració. 

Els objectius de l’activitat són exercitar les habilitats motrius bàsiques i específiques en situacions de joc i 
iniciar-se en la pràctica de diferents esports d’equip combinant les activitats dirigides amb espais de joc 
lliure. 

Amb aquesta activitat els nens i nenes assimilaran la importància del treball en equip potenciant la 
tolerància i respecte cap els altres, milloraran la sociabilitat i capacitat d’expressió i augmentaran l’interès 
cap a l’esport. 

Horari: 1 dia/setmana 1 hora (proposta dijous 16:30 a 17:30) 

Quota mensual: 20 euros (d’octubre al juny ambdós inclosos) 

L’activitat es realitzarà en grups tancats de mínim 10 i màxim 12 nens/es 

 

ACOMPANYAMENT A PISCINA  (Educand) 

Oferim el servei d’acompanyament a piscina aportant un valor afegit a l’educació dels nens i nenes. 
L’objectiu no és tan sols l’acompanyament al centre esportiu sinó que treballem una sèrie d’hàbits que el 
nen/a aprendrà i l’ajudaran a la seva autonomia personal. Els monitors donaran de berenar als nens i 
nenes, els acompanyaran al centre UBAE i els posaran el banyador tot treballant els següents hàbits: 

� Vestir-se i despullar-se sol 

� Penjar la roba al penjador 

� Endreçar les sabates al seu lloc 



� Cordar botons i cremalleres 

� Començar a millorar el seu aspecte personal (camisa per dintre 

dels pantalons...) 

Horari: 1 dia/setmana de 16:30 a 17:30 hores (proposta dimarts) 

Quota mensual: 20 euros (d’octubre al juny ambdós inclosos) 

2 monitors per a 7 nens 

 
ACOLLIDA MATINAL  (Educand) 

L’acollida matinal consisteix en oferir a les famílies la possibilitat de poder portar el seu fill/a a l’escola 
abans de l’horari lectiu. 

Durant aquesta estona els nens i nenes podran esmorzar, jugar, compartir experiències amb els seus 
companys, llegir, dibuixar, cantar, etc. 

 

Horari: De dilluns a divendres de 8 a 9 hores 

Quota mensual: 50 euros (d’octubre al juny, ambdós inclosos). 

Al setembre també s’ofereix amb una quota reduïda. 

Hi ha la possibilitat de comptar amb aquest servei esporàdicament per un preu de 4,5 euros/dia 

L’acollida es realitzarà sempre i quan hi hagi un mínim de 10 nens/es 

 

ACOLLIDA TARDA  (Educand) 

Aquest servei està pensat per a les famílies que els hi es dificultós poder recollir el seu fill/a puntualment a 
la tarda. 

Durant aquesta estona els nens i nenes podran realitzar activitats tranquil�les en una aula. Activitats que 
poden anar des de jugar amb les joguines, pintar, o fins i tot berenar, en funció de les ganes que en cada 
moment pugui tenir el nen. 

Opció 1: 5 dies a la setmana  de 16:30 a 17:30 hores 

Quota mensual: 50 euros (d’octubre al juny, ambdós inclosos). 

 

Opció 2. 4 dies a la setmana de 16:30 a 17:30 hores 

Quota mensual: 40 euros (d’octubre al juny, ambdós inclosos). 

Al setembre també s’ofereix amb una quota reduïda. 

Hi ha la possibilitat de comptar amb aquest servei esporàdicament per un preu de 4,5 euros/dia 

L’acollida es realitzarà sempre i quan hi hagi un mínim de 6 nens/es  



Proposta d’activitat extraescolar de Teatre per a l’escola Univers 

Pau Plana 

OBJECTIUS: 

1- Vèncer la vergonya i la por. 

2- Aprendre a comunicar verbalment i gestualment. 

3- Descobrir el món del teatre i de les arts escèniques. 

MÈTODE: 

1- Expressió corporal: 

a. Jocs de mímica 

b. Jocs d’imitació 

c. Jocs de representació de sentiments, emocions. 

d. Jocs musicals 

2- Expressió verbal: 

a. Explicació de contes (per part dels nens). 

b. Representació d’escenes de contes o gags. 

c. Improvisació d’escenes. 

d. Creació de personatges. 

e. Imitació de personatges coneguts. 

f. Jocs amb la veu: 

i. Diferències agut / greu. 

ii. Diferències ràpid / lent. 

iii. Diferències alt / baix. 

iv. Diferències jove / vell.  

3- Utilització d’elements: 

a. Vestuari. 

b. Titelles. 

c. Música. 

d. Escenografia 

4- Extres: 

a. Possible sortida per veure un espectacle teatral infantil, amb possibilitat de parlar amb els actors 

i creadors. 

b. Possibilitat de rebre visites d’experts i professionals del teatre infantil  

 

ORGANITZACIÓ 

1- Grups de nens: El grup ideal és d’uns 8 nens. Sempre es pot ampliar, però aleshores surt a compte fer 

diversos grups. 

2- Horari: Una hora de teatre a la setmana. Tot i així cal tenir present que en el cas de que es vulgui 

representar algun espectacle a final de curs, les darreres setmanes demanaran més temps. 

 

Projecte d’educació musical. Escola l’Univers. Créixer amb la Música 

Bego Tadeo Professora superior de Música. Mestra especialista en educació musical. Diplomada en educació musical Willems . 



 

La Música forma part de l’ésser humà. Hi ha un profund lligam entre els elements fonamentals de la 
música i els de la naturalesa humana: el ritme amb el cos; la melodia amb la sensibilitat afectiva; 
l’harmonia amb la intel�ligència i la improvisació amb la capacitat creadora de l’home.  

 

La Música és un llenguatge humà universal mitjançant el qual ens comuniquem i expressem des de ben 
petits. Com a llenguatge, s’ha d’aprendre seguint el mateix procés que la llengua materna: l’infant 
s’impregna d’ella, la imita i reprodueix, després comença a construir frases i finalment l’aprèn a llegir i 
escriure.  

Per dur a terme l’ensenyament musical és imprescindible el coneixement profund dels principis 
psicològics dels infants i dels principis de la Música, i crear un procés coherent a través de la participació 
activa dels infants.  

 

Els objectius de l’educació musical són:  

 

- Fer estimar i conèixer la Música com a art i com a llenguatge vivint-la i gaudint-la.  

 

- Desenvolupar l’oïda, la veu i el sentit del ritme i de la melodia.  

 

- Desenvolupar les facultats sensoriomotrius, afectives, mentals i intuïtives dels infants.  

 

- Aprendre el llenguatge musical i el toc instrumental.  

 

- Establir relacions enriquidores entre infants dins un petit grup.  

 

La iniciació musical és el descobriment i la vivència dels elements que configuren la Música d’una 
manera lúdica i progressivament més conscient.  

Els principis pedagògics que es treballen durant la iniciació s'agrupen en quatre grans blocs: 
Desenvolupament auditiu i vocal, desenvolupament del sentit rítmic, cançó i moviment corporal associat a 
la música. El material que es fa servir és de qualitat i atraient pels infants.  

 

Curs 2010-2011. Iniciació I:  

Horari: Dilluns de 16:30 a 17:30  

Preu per infant: 25 euros/mes 

 


