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ACTA 

REUNIÓ DE L’ASSEMBLEA DE L’ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D E 
L’ESCOLA L’UNIVERS 

Data: 16/11/2011 Hora : 21h Lloc : Escola 

Assistents (23 persones) : Clàudia Aguilar (P5), Bet Almirall (P4), Fina Antonijuan (P5), 
MªJosé Blanco (P5), Ferran Bosch (P5/P3), David Bosch (P5), Muntsa Busquets (P5/P3), 
Francisco Cabrera (P5), Sònia Centelles (P5), Xènia Cuartielles (P4), Anna Dalmases (P5), 
Gaëlle Esqué (P3), Silvia García (P5), Laura Hurtado (P4), Jesús Jiménez (P3), Olga 
Martínez (P4), Cornèlia O’Callahan (P5), Angi Oriol (P5), Ana Pérez (P4), Fidel Picó (P5/P3), 
Francesca Reyes (P5), Francesc Sota (P5/P3), Bego Tadeo (P5).  

Ordre del dia / Temes tractats: 

1. 21:00h-24:30h Exposició i debat dels 6 fulls de ruta de les comissions de l’AFA. 
2. 24:30h-1:00h  Precs i preguntes 

Han quedat pendents els següents punts de l’ordre d el dia, que caldrà concretar en 
una propera assemblea:  

• Aprovació definitiva dels 6 fulls de ruta de cada c omissió 
• Aprovació del pressupost 2011-2012 de l'associació 
• Constitució comissió coordinadora 2011-2012. 

 

1. Exposició i debat dels 6 fulls de ruta de les co missions de l’AFA. 

Exposició: S’exposen els objectius, accions i pressupost de cada comissió en aquest 
ordre: comissió de mobilitzacions, comissió de comunicació, comissió 
d’aprenentatges, comissió d’extraescolars i menjador, comissió de festes i activitats 
familiars i comissió de tresoreria.  

Es poden consultar a l’Annex 1.  

Acords:  

1) Comissió de mobilitzacions.  
-Es decideix per majoria organitzar una assemblea entre els membres de 
l’AFA per decidir si el segon objectiu de la comissió es “Aconseguir 
compromís en forma i data d’ampliació de barracons” o si es plantegen 
alternatives. La Mª José Blanco (P5) n’exposa algunes: que traslladin 
temporalment els alumnes de L’Univers a una altra escola que estigui buida 
(escola Pirineus?), que es reparteixin entre diferents escoles del barri, que no 
s’obrin noves places, etc.  La Gaëlle Esqué (P3) també diu que es podrien 
llogar espais diferents al barri per fer activitats amb els nens a determinats 
horaris. 
-Es decideix enviar un correu a totes les comissions demanant persones 
voluntàries per fer preguntes al consell del barri (19/11/2011) i al Plenari de 
Districte (30/11/2011). El Jesús Jiménez (P3) coneix com funcionen aquests 
espais de consulta ciutadana i s’ofereix a assessorar la comissió. 
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-Es decideix que una delegació de nens i nenes de L’Univers entreguin una 
carta al Síndic de Greuges de Catalunya el proper dissabte 21 de novembre, 
aprofitant que se celebra el Dia Mundial de la Infància al Parc de la 
Ciutadella. 

2) Comissió d’aprenentatges.   
-Es decideix que incloguin entre les seves activitats el debat/reflexió sobre el 
costum de l’escola de posar pel·lícules durant l’hora del pati els dies de pluja.  

3) Comissió d’extraescolars i menjador.  
-Es decideix debatre a la propera assemblea si l’AFA assumeix la gestió del 
menjador. L’any passat es va decidir que no. Aquest any, l’escola ens ho ha 
tornat a demanar i algunes famílies diuen que ho podríem assumir per 
alleugerir a les mestres. Es podria encarregar aquesta tasca a Educand i 
només suposaria 1 euro més per família (segons càlculs del curs passat). 
-Es decideix augmentar el preu de l’acollida de tarda i de les activitats 
extraescolars. Actualment, si hi hagués una baixa a l’acollida de tarda 
passaria a ser deficitària. L’acollida de tarda és important per garantir que es 
puguin fer activitats extraescolars, ja que és obligatori que hi hagi 2 adults 
com a mínim per si es produeix una emergència. Per això, es decideix 
repartir el cost amb extraescolars. També es proposa que s’hagi de pagar 
matrícula per acollida de tarda.  
-Es decideix preguntar a Educand quantes famílies utilitzen el servei 
d’acollida que ofereix l’afa per les assemblees, reunions i  activitats puntuals, 
per veure si és rendible (veure comissió tresoreria) i debatre-ho en una 
propera assemblea. 

4) Comissió de festes i activitats familiars 
-Es decideix que la comissió busqui activitats que tinguin un cost més baix o 
nul donat que no hi ha pressupost. Aquest any no hi ha cap subvenció. Per 
això, es demanarà informació sobre grups d’animació econòmics, s’invitarà a 
pares, mares i coneguts que puguin fer activitats, etc. 
-Es demana a la comissió de pensar en activitats on els nens i nenes siguin 
protagonistes i també en activitats vinculades a les mobilitzacions per la 
construcció de l’escola. 

5) Comissió de tresoreria 
- Es preveu que aquest curs no hi haurà possibilitat de rebre cap subvenció. 
- Es demana el nombre de socis de l’AFA per tenir referència dels ingressos i 
pressupost inicialment disponible però la comissió de tresoreria encara no ha 
fet el recompte.  
-Es decideix debatre a la propera assemblea si l’AFA segueix assumint el 
cost de l’acollida cada vegada que fa una activitat puntual. Per exemple, 
quan es fa una assemblea, una xerrada, etc. S’ha detectat que moltes 
vegades s’ofereix el servei per pocs nens i que hi ha famílies que s’apunten a 
última hora per la qual cosa costa molt fer una previsió de quants mestres es 
necessiten.  
-Es decideix incloure un nou objectiu a plantejar des de la comissió de 
tresoreria que consisteixi en buscar noves vies de finançament de l’AFA: 
loteria, demanar un preu simbòlic per algunes activitats, etc. 
- La comissió de tresoreria té pendent revisar els comptes de l’AFA del curs 
anterior per poder conèixer amb exactitud l’estat de comptes. L’AFA té 
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pendents encara alguns pagaments de despeses realitzades. Un cop feta 
aquesta feina per part de la comissió s’exposarà en una propera assemblea.  
 

2. Precs i preguntes 

Pregunta 1: La Clàudia Aguilar (P5), representant de l’AFA al Consell Escolar, 
explica que l’escola no està d’acord amb eliminar les comissions mixtes ni en crear 
delegats de classe.  

Acords:  Es decideix parlar-ne en una propera assemblea.  

Pregunta 2: La Fina Antonijuan (p5) pregunta quin rol han de tenir el president, el 
tresorer i el secretari de l’AFA en relació amb la coordinadora de les comissions de 
l’AFA. D’altra banda, informa de que toca renovar aquests càrrecs (cada 2 anys). 

Acords: Es decideix plantejar-ho en una propera assemblea.  

 

 

Calendari resum segons les propostes presentades 

A continuació us presentem el calendari resum provisional segons les propostes 
presentades per les diferents comissions. 

En aquest quadre resum, únicament s’ha tingut en compte els activitats destinades a 
les famílies, no s’inclouen altres activitats internes de les comissions. 
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CALENDARI RESUM PROVISIONAL D’ACTIVITATS OFERTES A LES FAMÍLIES SEGONS LES PROGRAMACIONS DE LES COMISS IONS 

 Aprenentatges Activitats familiars i festes Mobilit zacions 

Novembre  Sta. Cecilia (26) 26/11/2011 Parc Maquinista 

Desembre Jugar i jugar Nadal (22)  

Gener - Reunió de famílies per explicar 
com es fa la disfressa (18) 

- Sortida al parc de l’Oreneta (22) 
- Dia de la Pau? (29) 

Reunió informativa 

 

Febrer - preparació de la disfressa i rua 
(17 y 24)  

-Carnestoltes al barri (25) 

Març 

Espais de formació entre 
famílies (preferentment 
conjunta pares i nens) dues 
o tres sessions 

Sant Medir (abans de 3) 

Mobilització 

Abril - Pati obert: taller de maquillatge 
- Sant Jordi (23) 

- Pati obert: conta contes o 
dinamitzador infantil (20 o27) 

Reunió informativa 

Maig Pati obert: intercanvi de roba (7) 

Mostra? pastissos i melmelades 
(10) 

Juny 

“Preparem el pas d’infantil a 
primària” + altres tallers 
entre famílies 

- Festa de fi de curs?  

- Sortida de cap de setmana a 
una casa de colònies o 
campaments 

 

Representació 
de l’obra el sol 
i la lluna 

Mobilització 
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Annex 1  

COMISSIÓ D’APRENENTATGES  

Missió i objectius generals <pendent> 

FULL DE RUTA PEL CURS 2011-2012 

Membres: Diana Casellas, Xènia Cuartielles, Claudia Aguilar, Cornèlia O’Callaghan, Liliana Pinacho, Bet Cuatrecasas i 
Laura Román 

Membre de la coordinadora:  Laura Román 

1. QUÈ : Objectius a assolir el curs 2011-2012  

Objectiu Descripció 
1 Facilitar espais de formació a les famílies. 
2 Reprendre las converses en família amb l’escola sobre temes d’interès mutu.  
3 Participar com a famílies en la construcció d’un model d’escola . 
 

2. COM : Com assolirem els objectius fixats ?  

2.1.  Accions, tasques i activitats concretes per a conseguir els objectius del curs 2011-2012  

Descripció de l’acció/activitat/tasca Objectiu 
 que motiva 

Recursos / Observacions 
  

 
1er trimestre: Visita jugarijugar 1 Aula de l’escola i acollida 
 
2n trimestre: Espais de formació entre famílies (preferentment 
conjunta pares i nens) dues o tres sessions 1 Aula de l’escola i acollida 
 
3r trimestre: “Preparem el pas d’infantil a primària” + altres 
tallers entre famílies 1 

Aula de l’escola i acollida / 
Interna o del FAPAC 

  
Pendents d’altres activitats subvencionades com “Educar és 
estimar” 1 Aula de l’escola i acollida 
 
Crear un espai al blog del AFA per compartir articles i llibres 
d’interès pedagògic.  1 Aula de l’escola i acollida 
 
Realitzar una sessió conjunta de formació amb l’escola 
(probablement “Educació emocional”)  2 Aula de l’escola i acollida 

Contactar amb altres escoles de nova creació per aprendre 
com van gestionar la participació de les famílies en el PEC 3 

Estem en llista d’espera per un 
curs de  la FAPAC “El Projecte 
Educatiu de Centre”. Sense 
subvenció el cost seria de 349€ 

 
Fer seguiment de la possible realització de colònies a Primària   3  
 

2.2.  Pressupost necessari curs 2011-2012  

Concepte / Justificació Import 
Visita jugarijugar 60€ 
Formació 350€ 
TOTAL 410€ 
 

3. QUAN : Calendari d’activitats curs 2011-2012 

Data Activitat / Acció Lloc 
 Verure apartat dos  
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COMISSIÓ D’EXTRAESCOLARS  

Missió i objectius generals 

Complementar l’horari escolar. Complementar l’estudi dels alumnes. Controlar el menú del catering. 

FULL DE RUTA PEL CURS 2011-2012 

Membres: Solange Miguel, Cornelia O’Callaghan, Elisabet, Pau Plana, Muntsa Busquets, Clàudia Aguilar 

 Membre de la coordinadora:  Pau Plana 

1. QUÈ : Objectius a assolir el curs 2011-2012  

Objectiu Descripció 
1 Complementar l’horari escolar 
2 Complementar l’estudi dels alumnes (motivar la cultura i l’esport) 
3 Permetre acollida i casals 
4 Controlar els menús 
5 Revisar el pla de funcionament del menjador 
6 Introduir l’hàbit de rentar les dents a P4 i P5 
7 Buscar activitats pels dies de pluja. 
 

2. COM : Com assolirem els objectius fixats ?  

2.1.  Accions, tasques i activitats concretes per a conseguir els objectius del curs 2011-2012  

Descripció de l’acció/activitat/tasca Objectiu 
 que motiva 

Recursos / Observacions 
  

 
Matriculació de les activitats extraescolars de l’any que ve. 

 Necessitem més gent a la 
comissió. 

 
Votacions de noves extraescolars. 

Ampliar la 
diversitat de 
les activitats 

Enquesta als pares.  

 
Manteniment de l’acollida 

Complementar 
l’horari 

Mínim de 2 responsables cada 
tarda. 

 
Manteniment dels casals 

Complementar 
l’horari 

 

 
Seguiment d’endemar i educant 

Comprovar 
que tan el 
menjador com 
l’extraescolar 
funciona 

Reunions mixtes. 
Reunió amb Educant 

Tastet sorpresa Comprovar la 
qualitat del 
menjar 

Assistència per part dels pares 
durant un dinar 

2.2.  Pressupost necessari curs 2011-2012  

Concepte / Justificació Import 
Les activitats extraescolars s’haurien de mantenir econòmicament per si soles.  
La falta de nens a acollida a la tarda fa que tinguem dèficit. 700 
TOTAL 700€ 
 

3. QUAN : Calendari d’activitats curs 2011-2012 

Data Activitat / Acció Lloc 
Setembre Matriculació extraescolars Escola 
Desembre Casal de Nadal Escola 
Abril Casal de Setmana Santa Escola 
Maig Noves propostes d’extraescolars  Escola (Carpeta 

viatgera) 
Juny Prematrícula extraescolar  Escola 
Juliol Casal d’Estiu EScola 
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COMISSIÓ DE MOBILITZACIONS  

Missió i objectius generals 

Amb l’objectiu principal de tenir i preservar una escola digna pels nostres fills i filles, defensar l’escola pública de qualitat i 
proximitat i, en concret i especialment l’acompliment dels deures contrets per part de l’administració pel que fa a la 
construcció de l’Escola l’Univers, fent xarxa amb altres entitats que defensen els mateixos valors, cercant i donant suport. 

FULL DE RUTA PEL CURS 2011-2012 

Membres: Sònia Centelles, Txell Rodon, Laura Roman, Olga Martínez, Jose Lloret, Irene Lop, Fidel Picó, Anna 
Dalmases, Liliana Pinacho, Jordi Cuixart (Laia Torras i Àlvaro Lopez). 

Membre de la coordinadora:   Sònia 

1. QUÈ : Objectius a assolir el curs 2011-2012  

Objectiu  Descripció 
1 Aconseguir audiència de l’Administració Responsable (Consorci d’educació) 
2 Aconseguir Compromís en forma i data d’ampliació de barracots 
3 Aconseguir Compromís en forma i data de construcció de l’escola 
4 Mobilitzar i conscienciar a les famílies i a la junta directiva. Junts tenim més força 

2. COM : Com assolirem els objectius fixats ?  

2.1.  Accions, tasques i activitats concretes per a conseguir els objectius del curs 2011-2012  

Descripció de l’acció/activitat/tasca Objectiu 
 que 
motiva 

Recursos / Observacions 
  

 
Presentació reiterada de sol·licituds d’audiència 

1  

Mobilitzacions i actes reivindicatius 1,2,3  
Coordinació i treball conjunt amb la coordinadora d’ampas 1,2,3  
Seguiment de l’acompliment dels comprimisos 2 i 3  
Contactar amb partits de l’oposició per tal que interroguin 
reiteradament el Govern a les sessions del parlament 

3  

Recollida de signatures d’adhesió (en paper i on-line) 1,2 i 3  
Reunions informatives de l’estat de la situació amb les famílies 
i amb la junta directiva 

4  

Contactar i aparèixer/ressó als mitjans de comunicació: 
- Cartes al director 
- Comunicat de premsa 

1, 2 i 3 Depèn que tinguem 1 pesona 
encarregada que gestioni cada 
acció 

Elaborar i presentar informe justificant la necessitat 3  
Campanya/Recol·lecta/informe per Construir L’Univers 3 Recol·lecta simbòlica (requereix 

1 recurs encarregat que ho 
gestioni) 

Pintada reivindicativa parets nova escola 1, 2 i 3 Activitat familiar amb infants 
Acudir al Síndic de Greuges / Defensor Poble Europeu 1  

2.2.  Pressupost necessari curs 2011-2012  

Concepte / Justificació Import  
Acollida per reunions  
Megàfon 150 
Material pancartes, tríptics. 300 
Menjar i begudes per acollir reunió de coordinadora d’ampas (rotatiu) 100 
26N 110 
TOTAL 660€ 

3. QUAN : Calendari d’activitats curs 2011-2012 

Data Activitat / Acció Lloc 
18N Mobilització 18N Plaça Vila 
26N Escoles en barracots La Maquinista 
Febrer Reunió informativa a totes les famílies Escola L’Univers 
Febrer-Març Mobilització A determinar 
Maig Reunió informativa Escola L’Univers 
Maig  - Juny Mobilització A determinar 
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COMISSIÓ DE FESTES I ACTIVITATS FAMILIARS  

Missió i objectius generals 

Realitzar festes tradicionals, activitats culturals i lúdiques dins i fora de l’horari escolar, fomentant la col·laboració de les 
famílies de l’escola. 

FULL DE RUTA PEL CURS 2011-2012 

Membres: Subcomissió festes escolars: Pau, Silvia, Norma, Júlia, Mireia, Anna Borrell i Anna Reche (en representació de 

l’equip de mestres). Subcomissió activitats familiars: Jordi, Montse i Ferran 

Membre de la coordinadora:  Silvia  
 

1. QUÈ : Objectius a assolir el curs 2011-2012  

Objectiu Descripció 
1 Celebrar les festes tradicionals i culturals a l’escola. 
2 Gaudir d’activitats lúdiques, culturals i de coneixement de l’entorn fora de l’horari escolar. 
3 Fomentar el coneixement i interrelació de les famílies de l’escola. 
 

2. COM : Com assolirem els objectius fixats ?  

2.1. Accions, tasques i activitats concretes per ac onseguir els objectius del curs 2011-2012  

Descripció de l’acció/activitat/tasca Objectiu 
 que motiva 

Recursos / Observacions 
  

 
Planificar conjuntament amb l’escola el calendari de festes i 
les diferents activitats a realitzar. 

1 Equip de mestres i comissió de 
festes. 

Fer una crida de voluntaris per fomentar la participació de les 
famílies en les activitats. 

2 i 3 Document informatiu-butlleta i 
col·laboració de l’escola per fer-
lo arribar a través de la carpeta 
viatgera. 

Dur a terme les diferents festes de l’escola: festa major de 
Barcelona, castanyada, dia de la música, nadal, festa de la 
pau, sant medir, carnestoltes, sant jordi, setmana de les 
famílies i fi de curs. 

1 Escola, equip de mestres de 
l’escola, participants de la 
comissió, famílies voluntàries 
per dur a terme les activitats, 
recursos econòmics per a la 
compra de material, menjar, 
decoracions, per les festes. 
Altaveu. Tarimes de 
l’Ajuntament. 

Realitzar activitats lúdiques periòdiques, els divendres en 
l’espai de pati obert. 
 

2 i 3 Escola, participants de la 
comissió, famílies voluntàries 
per dur a terme les activitats, 
recursos econòmics per a la 
compra de material fungible. 
Altaveu. 

 
Realitzar sortides fora de l’escola 

2 i 3 Famílies. 

 

2.2.  Pressupost necessari curs 2011-2012  

Concepte / Justificació Import 
Xocolatada i coca per als 4 cursos i famílies 450 
Robes i altres materials per fer banderoles de nadal i sant jordi. 70 
Gelats per a la festa de fi de curs 0 cortesia 

d’Endermar 
Dinamitzador cantant per la festa de fi de curs (si hi hagués diners es podria agafar un altre 
per la festa de la primavera, va ser una proposta de la reunió d’avaluació de l’any passat) 

500  

Material fungible (maquillatge, cartolines, pintures, ...) 150 
Contacontes  o dinamitzador pel pati obert 240 
Altaveu 198 
Premis concurs de pastissos i mermelades  48 
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Imprevistos 100 
TOTAL 1756 € 
 

3. QUAN : Calendari d’activitats curs 2011-2012 

Data Activitat / Acció Lloc 
FESTES DE L’ESCOLA 
Octubre 2011 la 
inicial i les 
necessàries durant 
el curs per concretar 

Reunió per a la planificació de les festes de l’escola (calendari i 
activitats) 

ESCOLA 

Novembre 2011 Elaboració del llistat de voluntaris prèvia crida a través de la carpeta 
viatgera 

ESCOLA 

Setembre 2011 Festa major de Barcelona (contacte amb alguna entitat de cultura 
tradicional) 

ESCOLA 

28.10.2011 Castanyada ESCOLA 
22.11.2011 Dia de la música - Sta. Cecília ESCOLA 
22.12.2011 Festa de Nadal ESCOLA 
29.01.2012? Dia de la Pau ESCOLA 
 

 

Dies abans del 
03.03.2012 

Sant Medir (visita d’una participant d’una colla de Sant Medir per 
explicar aquesta tradició gracienca) 

ESCOLA 

?? Carnestoltes ESCOLA 
23.04.2012 Sant Jordi ESCOLA 
?? Festa de fi de curs ESCOLA 
Juny 2012 Avaluació de les festes de l’escola conjuntament amb l’equip de 

mestres. Propostes de millora per al següent curs. 
ESCOLA 

   
ACTIVITATS FAMILIARS 
15.11.2011 Planificació conjuntament amb l’antiga comissió d’aprenentatges de 

les activitats familiars 
ESCOLA 

Octubre 2011 Pati obert: festa de benvinguda a les noves famílies ESCOLA 
11.11.2011 Pati obert: preparació de pancartes de la manifestació del 18.11.11 

Activ. preparada amb la comissió de Mobilitzacions 
ESCOLA 
 

18.01.2012 Reunió de famílies per explicar com es fa la disfressa  
22.01.2012 Sortida al parc de l’Oreneta PARC DE 

L’ORENETA 
17/24-02-12 Pati obert: preparació de la disfressa per a la rua de Carnestoltes, 

prèvia  
ESCOLA 

24.02.2011 Pati obert: danses en rotllana / preparació de passos per la rua  
25.02.2012 Rua de Carnestoltes al barri BARRI 
01.04.2011 Pati obert: taller de maquillatge ESCOLA 
Per sant Jordi Intercanvi de llibres a la pl. de la Vila (possible activitat que se 

celebri com altres anys). Organització prèvia de la recollida de 
llibres a l’escola. 

BARRI.PL. RIUS 
I TAULET 

20 o 27.04.2011 Pati obert: contacontes / dinamitzador infantil ESCOLA 
10.05.2011 Pati obert: Concurs de pastissos i mermelades ESCOLA 
07.05.2011 Pati obert: intercanvi de roba (i altres). 

Activitat que proposaríem fer amb la comissió d’aprenentatges per 
fomentar l’intercanvi com a valor alternatiu al consum clàssic. A 
acabar de determinar amb la comissió. 

ESCOLA 

Maig/Juny Sortida de cap de setmana a una casa de colònies o campaments Per determinar 
quan volguessin fer-
ho 

Representació de l’obra el sol i la lluna (proposta de l’any passat de 
les famílies que hi havia participat cal consultar) 
En el as que es tirés endavant aquesta activitat cal consultar si es 
vol fer en l’espai de pati obert o si prefereixen fer-ho dins l’horari 
escolar. Parlar-ho amb els actors i amb les mestres. 

ESCOLA 

JUNY-JULIOL Avaluació de les activitats familiars amb la comissió de festes. 
Preparació del calendari per al proper curs 2012-2013 sobretot pel 
que fa a les activitats del primer trimestre (sortida a un parc, festa 
de benvinguda a les famílies de P3...) 

ESCOLA 
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COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ 

Missió i objectius generals 

Vetllar per la bona comunicació interna de l’associació i amb la resta de pares i mares, amb els delegats de classe. Fa 
comunicats de les activitats de l’AFA i temes d’interès. Convoca i modera les assemblees, elabora l’ordre del dia i les 
actes de les assemblees. Ajuda a la resta de comissions perquè puguin informar de les seves activitats al blog de l’AFA. 
S’encarrega de la imatge gràfica de l’AFA. 

FULL DE RUTA PEL CURS 2011-2012 

Membres:  Jordina Grau, Laura Hurtado, Ana Pérez, Anna Dalmases i Olga Martínez. 

Membre de la coordinadora:    

1. QUÈ : Objectius a assolir el curs 2011-2012  

Objectiu Descripció 
1 Aconseguir un bon funcionament de les assemblees 
2 Aconseguir que les famílies estiguin i es sentint ben informades i part de l’associació 
3 Facilitar eines a les comissions per fer visible la seva feina  i afavorir la planificació d’activitats 
4 Definir i racionalitzar l’ús dels diferents canals de comunicació i aconseguir que s’utilitzin 

correctament 
 

2. COM : Com assolirem els objectius fixats ?  

2.1.  Accions, tasques i activitats concretes per a conseguir els objectius del curs 2011-2012  

Descripció de l’acció/activitat/tasca Objectiu 
 que 
motiva 

Recursos / Observacions 
  

Convocar les reunions o assembles amb suficient antelació 
concretant objectiu i ordre del dia 

1 Canals convocatòria: carpeta 
viatgera, blog, bústia, suro de 
l’AFA,  

Planificar l’ordre del dia segons la durada màxima (2h) 1  
Iniciar reunions puntualment 1  
Respectar l’ordre del dia establert, deixant per altres reunions 
els nous temes i debats sorgits de precs i preguntes o relatius a 
qüestions no plantejades a l’objectiu i ordre del dia. Assegurar 
que aquests temes formen part de l’ordre del dia d’altre 
assemblees. 

1 i 2 Garanteix la possibilitat que 
tothom participi. La gent pot 
assistir als debats que més els 
hi interessin o preocupin. 

Fer comunicats regularment de les activitats per carpeta 
viatgera 

2 Resumits i atractius 

Definir i difondre :”com contactar amb l’afa?” Crear un espai per 
fer arribar dubtes/suggeriments “la teva opinió ens importa” , 
Fer públics els noms de les persones de les comissions 

2 Espai al web per contactar i fer 
arribar suggeriments 

Fer actes de les assemblees i lliurar-les en un màxim de 7 dies 2 El canal de lliurament és el blog 
i el suro 

Crear un espai al web per consultar el pressupost de l’AFA 2 Transparència 
Mantenir una agenda d’activitats que organitza l’afa 2 Visible al blog 
Dinamitzar el blog possibilitant l’actualització des de les 
comissions 

2-3  

Incloure al blog un apartat per informar sobre l’AFA al Consell 
Escolar 

2 A mantenir pel representant del 
Consell escolar 

Explicació pràctica del funcionament de la bústia de la comissió 3 Personalitzat a 1 membre de 
cada comissió 

Explicació pràctica per afegir entrades al blog 3 Personalitzat a 1 membre de 
cada comissió 

Explicació pràctica google calendar (agenda) 3 Personalitzat a 1 membre de 
cada comissió 

Establir bones pràctiques per les notes de la carpeta viatgera 3 Personalitzat a 1 membre de 
cada comissió 

Difondre document explicatiu de l’ús dels canals i bones 
pràctiques 

4  

 

 



 

11

2.2.  Pressupost necessari curs 2011-2012  

Concepte / Justificació Import  
Fotocòpies comunicats i notes de qualsevol comissió . Díptics 200 € 
Material fungible 50 € 
Acollida per les reunions i assemblees ???????? 
TOTAL 250 € 
 

3. QUAN : Calendari d’activitats curs 2011-2012 

Data Activitat / Acció Lloc 
Setembre Creació d’una agenda de les activitats que ofereix l’AFA :comú de totes les 

comissions i visible des del blog 
 

Gener-Febrer Explicació pràctica per cadascuna de les comissions Fora de l’escola. 
A concretar amb 
cada comissió 

Desembre Modificació web per incloure contacte i espai per l’AFA al Consell Escolar  
Gener-Febrer Comunicat bimensual 1  
Març-Abril Comunicat bimensual 2  
Maig-Juny Comunicat bimensual 3  
Març Difusió document canals de comunicació i bones pràctiques d’ús  
 

COMISSIÓ DE TRESORERIA 

Missió i objectius generals 

S’encarrega de portar la comptabilitat, gestionar el pressupost, realitzar el cobrament de les quotes de socis i cobraments 
de les activitats extraescolars. També s’encarrega de buscar subvencions i sol·licitar-les. Compleix amb les obligacions 
tributàries de l'AFA. 

FULL DE RUTA PEL CURS 2011-2012 

Membres: Pau Vives, Fina Antonijuan, Angela Chieppa, Maria Civit i Xènia Cuartielles 

Membre de la coordinadora:  <a determinar > 

1. QUÈ : Objectius a assolir el curs 2011-2012  

Objectiu Descripció 
1 Cobrament via domiciliació bancària de les quotes de l’AFA i les activitats extraescolars 
2 Cerca i sol·licitud de subvencions per a l’AFA 
3 Presentació dels comptes a final d’any 

2. COM : Com assolirem els objectius fixats ?  

2.1.  Accions, tasques i activitats concretes per a conseguir els objectius del curs 2011-2012  

Descripció de l’acció/activitat/tasca Objectiu 
 que motiva 

Recursos / Observacions 
  

Gestió de la domiciliació bancària via Internet 
 

Facilitar el 
cobrament 

 

Contacte amb les diverses Administracions i la FAPAC per a 
estar informats de les possibles subvencions que es 
publiquins per a aquest curs. 
 

Augmentar 
els 
recursos 
econòmics 
de l’AFA 

 

2.2.  Pressupost necessari curs 2011-2012  

Concepte / Justificació Import 
0,15 € per rebut domiciliat Màxim 50 € 
TOTAL € 

3. QUAN : Calendari d’activitats curs 2011-2012 

Data Activitat / Acció Lloc 
 Durant tot el curs  
 


