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ACTA 
 

ASSEMBLEA D’INICI DEL CURS 2013-2014.  
ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES DE L’ESCOLA L’UNIVERS 
 
Data: 16/10/2013 Hora: 21 h Lloc: escola  
 
Assistents (21 persones): Clàudia Aguilar (2n, P4), Bet Almirall (1r, P3), Fina 
Antonijuan (2n), Juan José Balsera (P4), Albert Bergadà (P3), Miriam Bernabé (P3), 
Anna Borrell (P5), Carme Breco (P4), Diana Casellas (2n, P5), Anna Cols (P5), Zahara 
García (2n), Nina González (2n), Laura Hurtado (1r, P3), Solange Miguel (2n, P4), 
Jordi Muñoz (P4), Fidel Picó (2n, P4), Liliana Pinacho (P5, P3), Alícia Rueda (2n), Ma 
José Ruiz (P3), Lluís Sangermán (2n), Mireia Zabala (2n, P5). 
 
 
Ordre del dia / Temes tractats: 
 

1. Canvis en Educand, casals, necessitat comissió menjador  
2. Resum acords de la 1a reunió del consell escolar (16/10/2013) 
3. Altres acords 
4. Presentació rull de ruta de les 6 comissions pel curs 2013-2014  

 
1. Canvis en Educand, casals, necessitat comissió menjador  
 La comissió d’extraescolars i menjador demana que creï una comissió de 

menjador independent donat que hi ha molta feina derivada exclusivament de 
menjador. Es decideix que l’AFA ha de seguir gestionant el menjador, malgrat 
la feina que suposa, perquè ens donarà experiència per quan es construeixi la 
nova escola. Una mare de 1er s’ofereix i es farà un comunicat de crida perquè 
s’hi apuntin més persones.  

 La coordinadora (l’Abigail) d’Educand, empresa que gestiona l’espai de migdia, 
marxa i la coordinació l’assumeix una altra persona (Lourdes) que ja no portarà 
tema casals. Per això els casals del curs 13-14 els ofertarà Garbuix (la mateixa 
empresa que ho va fer l’estiu 2013). Se li ha demanat a Garbuix que porti 
menjador, extraescolars i casals el curs 14-15. Pendents de saber pressupost. 

 S’enviarà un comunicat per explicar el funcionament de menjador. Pe. Que 
existeix un telèfon per avisar quan un nen/a no anirà a dinar. 

 S’organitzarà una festa de comiat de l’Abigail i un regal. Es farà un comunicat.  
 

2. Resum acords de la 1a reunió del consell escolar 
Es pot llegir l’acta del consell escolar 16/10/13 aquí: 
http://afabailen.wordpress.com/2013/10/16/acta-del-consell-escolar-del-472013/ 
Es trasllada a l’AFA un dels acords més controvertits: l’escola ha denegat la 
iniciativa de pagar amb l’excedent de menjador les despeses 
d’acompanyament que va requerir una nena durant el temps que va estar 
enguixada (cosa que havia estat decidida per l’AFA en la darrera reunió) per 
evitar situacions discriminatòries amb altres famílies que han passat pel mateix. 
L’AFA decideix que no pot assumir aquest cost amb el seu pressupost ordinari, 
però que seguirà treballant amb l’escola perquè assumeixi aquest tipus de 
situacions (en comptes de traslladar la responsabilitat a les famílies). 
 

3. Altres acords 
 La comissió de mobilitzacions organitzarà una reunió per les famílies per 

presentar el projecte d’escola nova i recollir suggerències i aportacions. 
S’anunciarà a través d’un comunicat. 

http://afabailen.wordpress.com/2013/10/16/acta-del-consell-escolar-del-472013/
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 Les persones de fora de l’escola però que paguin quota d’AMPA que s’apuntin 
a una activitat d’extraescolars de l’Univers tindran preu de sòci/a. 

 No es comprarà una vitrina per penjar la informació de l’AFA sinó que la 
construirà un pare de l’escola, que ens surt més econòmic. 

 La comissió de comunicació “formarà” a una persona de cada comissió perquè 
puguin enviar els seus propis comunicats i penjar entrades al blog de l’AFA. 
S’assesorarà a la comissió de mobilitzacions perquè pugui dinamitzar el FB y el 
Twitter. 

 La comissió d’aprenentatges farà una crida perquè a cada classe hi hagi una 
família “acollidora”, que sigui un referent per a les noves famílies. 

 Donada la plena ocupació de les aules amb activitats extraescolars, la comissió 
d’aprenentatges no pot donar xerrades fins a les 18h. S’estudiarà la possibilitat 
de fer-les en altres espais (com el casal d’avis). 

 Aquest curs, la comissió d’aprenentatges ha assumit la gestió de les activitats 
per a pares i mares que es fan al vespre dins del recinte de l’escola. Es 
decideix que el curs que ve ho assumirà la comissió de Festes i activitats 
familiars. S’accepta que s’apuntin persones de fora de l’escola, tot i que tenen 
prioritat les que són de l’escola. 

 Es proposa utilitzar el remanent de menjador per pagar les despeses (uns 600 
euros) que implica la creació de l’espai tranquil durant el temps de migdia. 

 Es decideix pagar els 15min de més que fa cada dia el pare encarregat de 
gestionar extraescolars amb els diners de la matrícula. 
 

4. Presentació objectius pel curs 2013-2014 i pressupost de les 6 
comissions 

 
Cada comissió fa un breu repàs dels objectius fixats a l’inici d’aquest curs amb accions 
i tasques vinculades. També presenta un pressupost perquè Tresoreria digui si és 
factible. 
 
 

4.1. COMISSIÓ D’EXTRAESCOLARS I MENJADOR 
 

Objectius a assolir el curs 2012-2013 

1 Complementar l’horari escolar 

2 Complementar l’estudi dels alumnes (motivar la cultura i l’esport) 

3 Bon funcionament de les activitats extraescolars. Coordinar i gestionar 

3 Permetre acollida i casals 

4 Bon funcionament del menjador. Controlar els menús 

5 Introduir l’hàbit de rentar les dents a P5, 1er i 2on 

 
Accions, tasques i activitats concretes per aconseguir els objectius del curs 2011-2012  

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

Recursos / 
Observacions  

 
Preinscripcions/Matriculació de les activitats 
extraescolars  

Permetre la viabilitat 
econòmica de les activitats 

(autosuficiència) 

Necessitem 
més gent a la 
comissió. 

Coordinació monitors/espais/dies   

Seguiment amb tresoreria. Gestió dels impagats.    

Comunicació famílies   

Comunicació escola   

Comunicació Educand   

Manteniment/viabilitat  de l’acollida Complementar l’horari  

Mirar qui/com s'organitzen els casals Complementar l’horari  

Gestió de menjador. Seguiment de Natural Cuina i 
Educand 

Comprovar que tan el 
menjador com 

Reunions 
mixtes. 
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l’extraescolar 
funciona 

Reunió amb 
Educand 

 
Calendari d’activitats curs 2011-2012 

Data Activitat / Acció Lloc 

Setembre Matriculació extraescolars Escola 

Octubre Reunió escola+comissió+monitors extraescolar Escola 

Desembre Casal de Nadal Escola 

Febrer Reunió escola+comissió propostes extraescolars any vinent Escola 

Abril Casal de Setmana Santa Escola 

Maig Propostes d’extraescolars per l'any vinent Escola (Carpeta 
viatgera i/o mail) 

Juny Prematrícula extraescolar  Escola 

Juny Reunió escola+comissió tancament extraescolars any vinent  

Juliol Casal d’Estiu Escola  

 
4.2. COMISSIÓ DE MOBILITZACIONS 

 
Objectius a assolir el curs 2013-2014 

1 Pressionar l’Administració Responsable (Consorci d’educació, Ajuntament de 
Barcelona...) de la construcció de l’escola 

2 Aconseguir Compromís en forma i data de construcció de l’escola 

3 Aconseguir compromís en forma i data de solucions provisionals (barracons, Pirineus...) 
fins la construcció del nou edifici 

4 Mobilitzar i conscienciar a les famílies i a la junta directiva. Junts tenim més força 

5 Aconseguir suport social i dels mitjans per la nostra causa concreta 

6 Vetllar perquè l’escola provisional reuneixi les condicions necessàries que garanteixin el 
correcte desenvolupament del projecte educatiu. 

7 Pressionar l’Administració Responsable (Consorci d’educació, Ajuntament de 
Barcelona...) perquè aturi la política de retallades 

8 Mobilitzar i conscienciar a les famílies de l’escola i a la junta directiva per denunciar les 
retallades participant a les mobilitzacions conjuntes per defensar el sector. Junts tenim 
més força 

9 Aconseguir suport social i dels mitjans per la defensa de l’escola pública de qualitat 

 
Accions, tasques i activitats concretes per aconseguir els objectius del curs 2013-2014 

Descripció de l’acció/activitat/tasca Objectiu  Observacions 

Mobilitzacions i actes reivindicatius de caràcter artístic i / 
o festiu 

1-6 Participació d’artistes 
reconeguts: JR, 
Mariona Omedes, 
Oriol Canals, Noè 
Ribas ... 

Reunions periòdiques amb els polítics (M. Fandos, Jordi 
Roig, B. Clemente) per obtenir i fer el seguiment de 
l’acompliment dels compromisos 

1-6 Presentació reiterada 
de sol·licituds 
d’audiència 
Actes de reunions 

Reunions tècniques amb les Administracions i BIMSA per 1-6 Presentació reiterada 



 4 

Descripció de l’acció/activitat/tasca Objectiu  Observacions 

treballar el projecte de la futura escola (amb la 
participació de les mestres)

1
 

de sol·licituds 
d’audiència 
Actes de reunions 

Convocar, animar a participar i mantenir informades a les 
famílies dels actes previstos o de les novetats 
(compromisos i calendari previst / real) en relació amb la 
construcció de la nova escola 

1-6 Comunicació per e-
mail 
Web 
Facebook 
Reunions AFA 

Convocar i informar als mitjans de comunicació dels actes 
previstos i/o de les novetats (compromisos i calendari 
previst / real) en relació amb la construcció de la nova 
escola: Cartes al director, Comunicats de premsa, Recull 
de premsa,... 

1-6 Comunicació per e-
mail 
Youtube 
Entrevistes 

Suport i assistència a les mobilitzacions generals en 
contra de les retallades en educació (Assemblea groga, 
Assemblea de la comunitat educativa, PAM, MUCE ...) 

7-9 15M , Marea groga... 

Coordinació i treball conjunt amb la FAPAc i la Xarxa 
d’escoles en barracots 

7-9 Assistir a les reunions 
a la FAPAc de la 
xarxa d’escoles en 
barracots 

Coordinació i treball conjunt amb la Coordinadora 
d’AMPAs 
I L’Assemblea Groga de Gràcia 

7-9 Assistir a les reunions 
del 1er dimarts de 
cada mes 

Convocar, animar a participar i mantenir informades a les 
famílies. 

7-9 Comunicació per e-
mail 
Web 
Facebook 
Reunions AFA 

  
Calendari d’activitats curs 2013-2014 

Activitat / Acció Data Lloc 

Recull de propostes de la comunitat educativa a incorporar al projecte de 
construcció de l’escola. 
Elaboració d’un informe que reculli les propostes i presentació a la 
Comissió de Seguiment. 

Oct’13 
 
Febrer’14 

Consorci 

Cercavila amb les famílies, el gegant i els capgrossos de l’escola per 
l’actualització del marcador amb “acompanyament musical” (instruments 
casolans, Batucargol o caçolada, ...) el primer divendres de cada mes. 
Tothom amb samarretes “construïm l’univers” o les samarretes grogues. 

1er 
divendres 
de cada 
mes 

C/Bailen 

Festival de cinema independent de Barcelona l’Alternativa: presentació de 
la projecció feta per la Mariona Omedes i presentada el passat 8 de juny 
de 2013. 

Oct-
Nov’13 

Raval 

Nit de concerts a la sala “Monasterio” per recaptar diners Gener’14  

                                                           
1
 Es proposa començar a treballar en les propostes a incloure en el Projecte. Es busquen voluntaris a participar. 

Preferentment arquitectes o gent del món docent que pugui definir les característiques del nou edifici. 
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Primera festa coincidint amb el inici de les obres del pàrquing (1ª fita 
important): nova proposta de Carnaval festiu - reivindicatiu “Construïm 
l’Univers”: aquesta vegada proposem sortir disfressats de “paletes”. 
Podria ser una disfressa format per una samarreta de construïm l’univers, 
una gorra o un casc i un peto. Cadascun de nosaltres portarà un totxo (fet 
d’escuma). Unint tots els maons construïm l’escola davant del jurat (fent 
visible el dibuix d’una escola) 

Febrer’14 Barri 

Cada any hem fet un acte festiu,reivindicatiu i artístic entre maig - juny per 
reclamar la construcció de l’escola. Aquest any no es veu la necessitat 
sempre i quan els compromisos de les administracions es vagin acomplint 
(calendari de construcció de l’escola). Si no fos així una vegada més 
sortirem al carrer. 

Maig’14 
Pendent 
de 
confirmar 

C/Bailen 

Segona festa coincidint amb el inici de les obres de l’escola (2ª fita 
important): pendent de definir. Segurament a John Lennon o al C/Bailen 
amb animació musical. 

Nov’14 C/Bailen 

Recull d’imatges i muntatge d’una peli que reculli imatges des dels inicis 
de l’escola a la Plaça del poble de Romaní, passant per les festes 
reclamant la construcció del pàrquing i arribant a la finalització de les 
obres. Aprofitar gravacions d’imatge i veu recollides per la projecció de la 
Mariona Omedes (3h). 

Febrer’14 
– 
Agost 
2015 

Escola 
C/Bailen 

  

 
4.3. COMISSIÓ D’APRENENTATGES 

 
1-PARTICIPACIÓ FAMÍLIES. 

Descripció objectiu Estat 

Realitzar millores del pati Definició feta i pendent 
l’execució 

Coordinar acompanyament picina Enviat mail  

Coordinar  la utilització Parking de bicis i Coordinació Grup Pati Sec Falta responsable del 
Parking 

Acollida a les noves famílies Falten noves famílies 
acollidores 

Transmetre la Valoració de les famílies sobre diferents temes a la 
cap d’estudis 

Propera reunió 

 
 
2- ESPAI DEL MIGDIA  

Descripció objectiu Estat 

Definició de la normativa i dinàmica de l’espai tranquil durant el 
temps de migdia. Recerca de materials per aquest espai 

En procés 

Repensar la normativa/destinataris de la migdiada  

Potenciar la comunicació de les mestres amb l’equip de 
professionals del migdia per transmetre la línia pedagògica de 
l’escola  

 

Millorar l’acompanyament qualitatiu que fan les monitores (formació)  

 
3-  ACTIVITATS PER LES FAMÍLIES. 

Descripció objectiu Estat 

Organitzar xerrada pel segon trimestre del curs . temes: 
Acompanyant la sexualitat infantil o Límits i disciplina  

 

Coordinar acompanyament a la piscina de la classe de 1r  

Coordinar la visita d’una empresa de joguines “ecològiques”, i 
la compra amb descompte 

 

Coordinar l’inici de les activitats per mares i pares del vespre.  



 6 

 

 
4.4. COMISSIÓ DE FESTES I ACTIVITATS FAMILIARS 

 
Objectius a assolir el curs 2013-2014 

Objectiu Descripció 

1  Compartir les festes tradicionals alumnes, pares i mares i mestres. (cohesió de la 
comunitat educativa) 

2  Participar de l’organització de les festes escolars juntament amb les mestres, tant 
en festes obertes a les famílies com amb les tancades als alumnes. 

3  Fomentar el coneixement i la interrelació entre les famílies de l’escola. 

 

Accions, tasques i activitats concretes per aconseguir els objectius del curs 2013-2014 

Descripció de l’acció/activitat/tasca Objectiu 

que motiva 

Observacions 

 Planificar conjuntament amb l’escola el calendari 

de festes i les diferents activitats a realitzar.  

 1,2  posar data amb l’escola 

per a fer la reunió 

 Animar a a les famílies a participar de la festa. Ja 

sigui ajudant com a voluntaris en tasques concretes 

d’organització com participant en la cel.lebració.   

 1,2,3  Demanar els voluntaris 

amb temps.  

Fer cartells animant a la 

participació. Plantejar 

tasques concretes. 

 Organitzar conjuntament amb l’escola, la festa de 

Nadal, Carnestoltes, l’intercanvi de llibres per Sant 

Jordi i la Festa de fi de curs.  

  

 2   

 Organitzar juntament amb l’escola els balls dels 

gegants durant les festes. ho poden fer alumnes, 

com s’organitzen, cançons pels gegants... 

  

 2  Comentar-ho amb 

l’escola. 

Avaluar juntament amb l’escola  cada una de les 

festes realitzades. 

2 Avaluar l’organització i el 

resultat de les festes en 

una reunió a final de curs 

Organitzar un mp3 amb llista de música de festes  1,2  Comprar o donació. 

Berenar d’acollida de noves famílies 3  

Realitzar les colònies familiars 3  

Organitzar la rua de carnestoltes 3  

Sopar de pares cloenda del curs 3  

  

Calendari d’activitats curs 2013-2014 
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Activitat / Acció Data Lloc 

 Reunió inicial escola-comissió  per planificar el calendari de 

festes 

 a concretar Escola 

re Reunions d’organització escola-comissió, comissió per 

planificar cada una de les festes 

A concretar Escola 

fe Festa de Nadal (a concretar activitat a organitzar) 21 de desembre 

(tarda) 

Escola 

Carnestoltes (a concretar activitat a organitzar) 8 de febrer Escola 

Festa de Sant Jordi (a concretar activitat a organitzar, potser 

“mercadillo”. 

Intercanvi de llibres (dins l’àmbit del barri) 

23 d’abril 

(divendres 25 

abril) 

Escola 

Festa de fi de curs (a concretar activitat a organitzar) 21 de juny Escola 

Reunions escola-comissió per a avaluar les festes que es van 

realitzant al llarg del curs. 

 a concretar Escola 

Colònies familiars 3er trimestre a concretar 

  

 
4.5. COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ 

 
Objectius a assolir el curs 2013-2014 

1 Aconseguir un bon funcionament de les assemblees 

2 Aconseguir que les famílies estiguin i es sentint ben informades 

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 

 
Accions, tasques i activitats concretes per aconseguir els objectius del curs 2012-2013  

Descripció de l’acció/activitat/tasca 
Objectiu 

 

Recursos / 
Observacions 
  

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

1 

Canals 
convocatòria: 
email i suro de 
l’AFA  

Planificar l’ordre del dia segons la durada màxima (2h) 1  

Iniciar reunions puntualment 1  

Respectar l’ordre del dia deixant per altres reunions els nous 
temes i debats 

1 i 2 

Permet 
participar 
tothom als 
nous debats 
plantejats 

Fer actes de les assemblees i lliurar-les en un màxim de 15 dies 2 
El canal de 
lliurament és el 
blog i el suro 

Aconseguir que el blog reuneixi tota la informació necessària per 
saber què fa l’Afa i (i què ha fet) i contactar amb ella.  

2 
Espai al web 
per informar, 
contactar i fer 
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arribar 
suggeriments 

Explicació pràctica per afegir entrades al blog, omplir el calendari i 
enviar comunicats per part de cada comissió 

2 
Personalitzat a 
1 membre de 
cada comissió 

Facilitar eines per a la dinamització del twitter i el Facebook per 
part de mobilitzacions.  

3  

Acondicionar un espai d’informació a l’entrada de l’escola i un 
altre virtual (grup facebook: 
https://www.facebook.com/groups/175278865850432/) , que a 
més a més doni cabuda a ofertes de feina, cursos, etc, que no 
organitzi l’AFA. 
 

1  

 

 
4.6. COMISSIÓ DE TRESORERIA 

 

Objectius a assolir el curs 2013-2014 

Objectiu Descripció 

1 Cobrament via domiciliació bancària de les quotes de l’AFA i les activitats 
extraescolars 

2 Rendiment de comptes a Hisenda 

3 Seguiment dels cobraments i pagaments del servei de menjador 

4 Cerca i sol·licitud de subvencions per a l’AFA 

5 Pagament de les activitats de les comissions 

6 Presentació dels comptes a final de curs de l’AFA i servei de menjador 

 

Accions, tasques i activitats concretes per aconseguir els objectius del curs 2013-2014  

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 publiquin 
per a aquest curs. 
 

Augmentar 
els 
recursos 
econòmics 
de l’AFA 

 

Nova gestió domiciliació bancària  
 

Canvi 
normativa 
domiciliació 
bancària  
 

 

 
 


