
ACTA REUNIÓ DE L’ASSEMBLEA DE L’ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES DE L’ESCOLA 
L’UNIVERS Data: 12/12/2012 Hora: 21h Lloc: Escola
Assistents (15 persones): Lluís Sangerman (1r), Irene Lop (1r, P3), Bet Almirall (P5), Sònia 
Centelles (1r),  david Martínez(1r, P3), Ferran Casals (1r, P4), Violeta Salo (1r, P4),  Diana 
Casellas (1r, P4), Txell Rodon(1r, P4), Bet Cuatrecasas (P4), Anna Cols (P4), Liliana 
Pinacho (P4), Ferran Vert (P5), Anna Miralles (1r), Fina Antonijuan (1r). 
Ordre del dia / Temes tractats:
1. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior 
2. Resum reunió obres escola AFA-Aj. Consensuar posicionament posterior de l’AFA. 
3. Retallades a l’escola: Buscar possibles solucions des del AFA. 
4. Eleccions al Consell escolar. 
5. Situació econòmica 
6. Precs i preguntes
1. S'aprova l'acta de l'assemblea anterior.
2. S'informa de la reunió amb l'administració (nota que es va passar a totes les famílies) i 
es discuteix quin ha de ser el posicionament de l'AFA ara que l'Ajuntament s'ha 
compromès a tenir l'escola construïda el 2015.
Acords:
-s'acorda seguir amb les mobilitzacions però amb un to més positiu i sobretot remarcant la 
data de construcció com a mesura de pressió. Pren forma la idea de construir un 
marcador gegant per instal.lar a la paret del solar (sota el cartell de Bailèn que diu Escola 
L'Univers). El marcador seria un compte enrere dels dies que falten per inaugurar l'escola. 
-es decideix fer un comunicat de premsa amb els següents punts: informar públicament, 
com a bona notícia, de la data en què l'administració es compromet a tenir l'escola; 
denunciar la retallada de la segona línia com una pèrdua important d'oferta pública al 
barri; denunciar també la situació en què es troba l'escola pública, i la nostra com a 
exemple, arran de les retallades enensenyament; i demanar a l'administració claredat en 
els terminis i una concreció per escrit dels compromisos.
3. Es debat sobre el rol que han de jugar les AFA en el moment de retallades a l'escola 
pública per tal de no suplir tasques i responsabilitats que s'han de reclamar a 
l'administració. De fer-ho, es posa sobre la taula el risc de crear escoles de primera i de 
segona. 
Acords:
-es decideix acceptar, si finalment cal, la donació de 24 ordinadors de TMB i preguntar a 
l'escola les seves necessitats (instal.lació de xarxa, programari, etc.). 
-es remarca que cal anar en compte de no caure en el parany de subsidiar des de l'AFA 
tot el que l'administració retalla, sinó que cal seguir reclamant una escola pública de 
qualitat per a tothom.




4. Sinforma del procediment d'elecció dels nous membres del Consell Escolar, dos pares 
o mares per substituir la Irene i la Claudia en la renovació parcial del Consell (la Fina 
seguirà sent-ne membre dos anys més).
Acords:
-Es designa la Mireia Zabala (1r i P4) com a representant de l'AFA al Consell Escolar. 
S'escull a sorts entre les dues persones que hi mostren interès. I s'anima tothom a 
presentar-se recordant la importància d'aquest espai com a màxim òrgan de decisió dins 
l'escola.
5. S'aprova el pressupost presentat per Tresoreria a partir de la previsió de les diferents 
comissions (veure annex). 
6. S'informa de diversos punts:
-Extraescolars informa que el Casal d'estiu no el farà Educand sinó Garbuix (que també 
gestiona el del Pau Casals) i proposen fer unes colònies conjuntes les dues escoles 
l'última setmana de juny (nens i nenes de P5 i 1r).
-Si finalment no hi ha rua de Carnestoltes al barri, es parlarà amb la Coordinadora 
d'AMPAs per proposar una festa alternativa de les escoles amb els diferents gegants i 
gegantons.
-Aprenentatges informa que s'està parlant amb l'Abi d'Educand per intentar crear un espai 
interior per al temps de descans del migdia. I també s'estan estudiant possibles 
formacions per oferir a les monitores, agafant com a exemple l'experiència positiva de 
l'escola Congrés Indians.
-Es parla també de la neteja de l'escola ja que tant Educand com les persones 
responsables d'extraescolars com les famílies que fan ús de l'escola en horari 
extraescolar coincideixen que els espais sovint no queden prou nets i es demana 
comentar aquest tema amb la direcció de l'escola a través de la Coordinadora o el Consell 
Escolar.
-S'informa d'alguns punts parlats a l'última reunió de la Coordinadora: possibilitat que 
l'AFA condicioni com a parquing de bicicletes i patinets l'espai de darrere el mòdul de 
primària; l'escola demana ajuda a les famílies per actualitzar la pàgina web.
ANNEX 1
PRESSUPOST AFA  2012-2013
INGRESSOS
Remanent cursos anteriors:          3.000,00€
Ingrés quotes curs 12-13           3.350,00€
TOTAL             6.350,00€
DESPESES




Acollida reunions pares                      400,00€
Aprenentatges               920,00€
Comunicació               100,00€
Festes             1.000,00€
Extraescolars i menjador        0,00€
Tresoreria                200,00€
Mobilitzacions              1540,00€
Total Despesa Comissions                                                                     4160,00€
Reserva             2190,00€ 
TOTAL             6.350,00€
  


