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ACTA 
 
REUNIÓ DE L’ASSEMBLEA DE L’ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D E  
L’ESCOLA PÚBLICA DE L’UNIVERS 
 
Data: 27 de setembre de 2010  Hora : 18h Lloc : Escola  
 
Assistència: No hi ha llista d’assistència.  
  
Ordre del dia / temes tractats:  
 

1. 18-18:15h  Presentació general de l'AFA (què és una AFA, com estem 
organitzats, reunions, què s'ha de fer per ser soci, etc.).  

 
2. 18:15-18:30h  Presentació breu de les diferents comissions: 

 
3. 18:30 - 19h  Reorganització de les comissions existents. I compartir 

proposta de reunions amb l'escola presentada a l'última mixta. 
 

4. 19 - 19:45h Repàs de la feina de les comissions. 
 

5. 19:45 - 20h  Precs i preguntes 
 
S’afegeixen dos annexos al final del document: un amb l’explicació de les 
diferents comissions i l’altre amb les persones que s’inscriuen a cada 
comissió.  
 
1. Exposició: El Jordi (pare de l’Agustí, de la classe de les Mòmies i 

president de l’AFA) explica que l’AFA és una entitat sense afany de lucre 
que agrupa les famílies de l’escola. Que és l’òrgan de coordinació, relació 
i participació de les famílies sobre totes aquelles qüestions que fan 
referència a l’educació dels fills i filles, i que actua com un membre més 
de la comunitat educativa. Explica que s’organitza per comissions que són 
les encarregades de treballar els diferents temes. I que l’any passat es va 
acordar funcionar de manera assembleària, establint una reunió mensual. 
Per formar part de l’Associació cal ser mare, pare o tutor legal d’alumne i 
pagar una quota anual, per família, de 50€.  
A més de la pàgina oficial de l’escola (http://blocs.xtec.cat/ceipbailen), 
l’AFA disposa del seu propi bloc a Internet 
(http://afabailen.wordpress.com). 

 
2. Exposició: Un membre de cada comissió presenta breument el treball que 

es fa (veure annex 1).  
 

3. Exposició: Es debat com reorganitzar les comissions existents  de cara 
a ser més eficients aquest curs i sumar esforços. 

 
Acords/properes accions:  
-Es decideix fusionar aprenentatges amb acollida i que assumeixi també 
la part de festes que no té vinculació amb les festes escolars (sortides 
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familiars, activitats de pares i mares, etc.). D’aquesta manera, la comissió 
de festes passarà a ocupar-se només de les festes organitzades 
conjuntament amb l’escola.  
-Igualment, comunicació assumeix les tasques que es feien des de la 
comissió d’assemblea (establir l’ordre del dia de les reunions i dinamitzar 
reunions). 
D’aquesta manera, tenim actualment nou comissions:  

• Menjador 
• Extraescolars 
• Comunicació 
• Externes 
• Festes 
• Aprenentatges, acollida i participació (nom a definir) 
• Obres 
• Medi Ambient 
• Tresoreria 

 
-Se circula entre les noves famílies un paper perquè s’apuntin a les 
diferents comissions i es decideix penjar aquest document al suro perquè 
més famílies puguin apuntar-se (veure annex 2). Es recomana que totes 
les comissions s’hagin reunit abans de la propera assemblea. 
 
Exposició: S’explica la proposta d’organització i relació amb l’AFA 
presentada per l’escola que consisteix bàsicament a: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Substituir les reunions mixtes en què ens trobàvem totes les comissions amb l’escola per 
comissions mixtes específiques en què hi hagi una persona de l’equip de mestres. Així, 
es distribueixen les comissions en tres blocs: les que necessiten de coordinació 
permanent amb l’escola, les que necessiten de coordinació puntual i les que en principi 
són només de les famílies i no necessiten de coordinació. 
 

1. Mixtes permanents:  
• Festes (amb la Marta de l’equip de mestres: mgotaneg@xtec.cat) 
• Menjador (amb la Nati de l’equip de mestres: mgarc398@xtec.cat) 
• Obres (amb la Cristina de l’equip de mestres: a8066504@xtec.cat) 
• Medi Ambient (amb la Montse de l’equip de mestres: mvidal39@xtec.cat) 
 

 
Aquestes comissions es reunirien com a mínim  un cop al principi de cada trimestre i 
un cop al final de curs per fer la valoració de l’any. I a la primera reunió s’establiria el 
calendari i la freqüència de trobades que es consideri necessari per cada comissió.  
Es proposa que festes i menjador puguin fer la primera reunió la primera setmana 
d’octubre (dia i hora a coordinar la comissió amb la mestra responsable). I obre i medi 
ambient fer la primera reunió la segona setmana d’octubre. 
 
2. Mixtes puntuals:  

• Extraescolars 
• Comunicació  
• Acollida 
 

Aquestes comissions no tenen un calendari establert sinó que es reunirien amb 
direcció quan sigui necessari. En principi, es proposa que sempre que aquestes 
reunions siguin dins l’horari que direcció té reservat per atenció a les famílies.   
 
3. Autònomes de les famílies sense necessitat de coordinació amb l’escola 

• Aprenentatges 
• Relacions externes 
• Tresoreria 
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Acords / properes accions: 
 

- Es fan dos comentaris:  
a. La comissió d’extraescolars necessitarà segurament de reunions 

periòdiques amb l’escola.  
b. Es considera que la comissió d’aprenentatges, ara fusionada amb 

acollida, necessitarà també treballar alguns temes de prop amb 
l’escola. En la mesura que passa a ser mixta puntual (al fusionar-se 
amb acollida), això ja s’assegura. Però algunes famílies veuen 
preocupant que l’escola no considerés aquesta comissió 
(encarregada entre d’altres coses de compartir valors i trobar 
fórmules per construir entre tots l’escola) com una comissió amb 
les quals treballar conjuntament. D’altres famílies entenen que és 
fruit del que ha treballat aquesta comissió el darrer any (més 
centrada en temes de formació) i consideren que sí que hi ha 
voluntat, per part de l’escola, de treballar amb les famílies el model 
d’”escola que volem”. I que cal anar trobant la manera a mesura 
que es vagi avançant en la definició del PEC (Pla Educatiu de 
Centre)  

- S’aprova aquesta manera de funcionar.  
 

 
4.  

• EXTRAESCOLARS  
Exposició: La Cornèlia (mare de la Mercè dels Coets) explica que la 
comissió valora per aquest any poder realitzar quatre casals: Nadal, 
Setmana Santa, la Setmana Blanca (del 7 a l’11 de març) i el casal 
d’Estiu (juny i juliol).  
També comenta que finalment pot haver-hi pati obert els dilluns, 
dimecres i divendres.   
 
Acords/properes accions: L’Assemblea aprova que Extraescolars tiri 
endavant l’organització d’aquests casals si hi ha demanda suficient.  
I es decideix posar en marxa la sol·licitud de pati obert quant abans. 
Per ara, hi ha prou gent per dilluns i dimecres. I faltaria algú 
responsable pels divendres. Es decideix penjar al suro una nota 
demanant qui pot assumir la vigilància dels divendres.  
 
• TRESORERIA 
Exposició: El Pau (pare de la Violeta, de les Mòmies) explica que 
comptem aquest any amb un superàvit per la despesa moderada que 
es va fer l’any passat. També informa que hem reubt una subvenció 
per a la dinamització d’AMPAs. Informa que la quota anual és de 50€ i 
proposa deixar de termini de pagament fins l’1 de novembre. Comenta 
que si alguna família té dificultats econòmiques però voldria fer-se 
sòcia de l’AFA, es parli amb algun membre de la comissió per veure 
quines mesures de flexibilitat poden donar-se.  
 
Acords/properes accions: S’aprova l’1 de novembre com a termini per 
fer-se soci. Com ja es va fer l’any passat, es decideix que passada 
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aquesta data qualsevol persona pot fer-se igualment sòcia de l’AFA, 
moment a partir del qual pot començar a participar a les assemblees o 
comissions. Però es demana que ens atenguem el màxim possible a 
l’1 de novembre per tenir els comptes actualitzats quant abans. Es 
decideix que s’enviarà properament a través de la carpeta viatgera un 
full informatiu sobre aquest tema amb el número de compte, els 
avantatges de ser soci, etc.  
 
• APRENENTATGES 
Exposició: La Diana (mare de la Jana, de les Mòmies) explica que des 
de la comissió es vol tornar a proposar la realització de l’escola de 
famílies que va estar molt ben valorada l’any passat per tots els 
assistents. Es comenta la voluntat de començar el proper mes 
d’octubre, amb sessions cada dos mesos, amb la mateixa 
dinamitzadora que l’any passat, la psicòloga Carme Thió de Pol.  
 
Acords/ properes accions: L’Assemblea aprova tirar endavant aquesta 
formació. I falta per definir quin percentatge del cost s’assumiria des de 
l’AFA.  
 
 
 
PROPERA ASSEMBLEA:  DIMARTS 27 D’OCTUBRE DE 2010,  
a les 19h (sense servei d’acollida) 
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ANNEX 1 – DESCRIPCIÓ DE LES DIFERENTS COMISSIONS 
 
 
    * Comissió d’aprenentatges i acollida 
      S’encarrega d’establir un marc de reflexió sobre temes d’educació tant 
dels infants com de les famílies al llarg del curs (models educatius, escola de 
pares i mares, tallers, xerrades, etc.).  A partir de setembre de 2010, 
assumeix les funcions que tenia la comissió d’acollida de donar la benvinguda 
en nom de l’AFA a totes les persones que s’incorporen a l’escola, amb una 
especial atenció a les noves famílies però també als mestres. Especialment 
activa en les jornades de portes ofertes durant el període de matriculació i a 
l’inici de cada curs. Assumeix també les activitats de festes que tenen relació 
només amb les famílies, sense vincles amb l’escola. 
      Contacte: aprenentatges.afaunivers@gmail.com 
 
    * Comissió de comunicació  
      S’encarrega d’establir la comunicació entre l’AFA i les famílies: actualitzar 
l’espai web, el suro, fer els comunicats, posar en marxa una possible revista, 
etc… A partir d’ara, assumeix les funcions de la comissió d’assemblea i 
s’encarregarà de recollir els punts de l’ordre del dia i dinamitzar les reunions 
de l’assemblea així com de concretar data i horari en circumstàncies 
especials. Centralitzen la demanda d’assemblea extraordinària. 
Contacte: comunicacio.afaunivers@gmail.com 
 
    * Comissió d’extraescolars 
      S’encarrega d’organitzar aquelles activitats que es fan en horari 
extraescolar, ja sigui al llarg del curs com en períodes de jornada intensiva o 
de vacances.  
      Contacte: extraescolars.afaunivers@gmail.com 
 
    * Comissió de festes 
      S’encarrega de l’organització de festes escolars, conjuntament amb  
l’escola a través de la comissió mixta, com ara la festa d’inauguració, la de 
final de curs, etc 
      Contacte: festes.afaunivers@gmail.com 
 
    * Comissió de medi ambient 
      S’encarrega de vetllar per ser una escola que respecti el medi ambient en 
les diferents activitats organitzades. 
      Contacte: mediambient.afaunivers@gmail.com 
 
    * Comissió de menjador 
      S’encarrega de vetllar per la qualitat del temps no lectiu dels infants a 
l’escola que inclou el càtering, monitoratge, migdiada, etc. 
      Contacte: menjador.afaunivers@gmail.com 
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* Comissió d’obres 
      Seguiment del procés de les obres del nou edifici .Seguiment de les obres 
dins l’àmbit de l’actual de l’escola. Millores a realitzar a l’entorn immediat de 
l’escola…. 
      Contacte: obres.afaunivers@gmail.com 
 
    * Comissió relacions externes 
      S’encarrega de mantenir el contacte amb els altres agents locals del barri 
(Coordinadora d’AMPAs de Gràcia, altres escoles del barri, etc.) 
      Contacte: externes.afaunivers@gmail.com 
 
    * Comissió de tresoreria 
      S’encarrega de fer la gestió i el seguiment econòmic de l’AFA (sol·licitud 
de subvencions, quotes socis, etc.) 
      Contacte: tresoreria.afaunivers@gmail.com 
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ANNEX 2 – PERSONES QUE S’APUNTEN A LES COMISSIONS   

 
 
Nom del 
pare o 
mare 

Nom del 
nen/a 

Contacte (telèfon o 
correu-e) 

Comissió a la 
que us 
apunteu 

Agnès Alba 
Pallarès 

660895847 Comunicació i 
Festes 

Silvia Malena 
Martínez 

Silvia@latipa.com Comunicació 

Ana Daniel 
Hernández 

Ana_perez32@yahoo.com Extraescolars i 
obres 

Jordina Abril jordinagrau@hotmail.com Comunicació 
Bet  Mariona xavibet@ya.com Extraescolars i 

aprenentatges 
Pau Alba (P4) moltpel@gmail.com Extraescolars 
Laura Bruna hurtadolaura@yahoo.es Comunicació 
Núria Teo nusolsona@gmail.com Aprenentatges 
Gabriela  Santina gabyngm@gmail.com Aprenentatges 
Álvaro Bruna alvarolopez@bcn.cat Relacions 

Externes 
Olga Héctor olgadepolga@yahoo.com Aprenentatges 

o Obres 
Nil Ian neruuu@hotmail.com Menjador 
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 


