
ACTA

ASSEMBLEA DE TANCAMENT DEL CURS 2012-2013. 
ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES DE L’ESCOLA L’UNIVERS

Data: 18/06/2013 Hora: 21 h Lloc: escola 

Assistents (9 persones): Clàudia Aguilar (1r, P3), Anna Borrell (P4), Ferran Casals 
(1r, P4),  Diana Casellas (1r, P4), Anna Cols (P4), Xènia Cuartielles (1r, P3), Jordina 
Grau (P3, P5), Laura Hurtado (P5), Solange Miguel (1r, P3).

Ordre del dia / Temes tractats:

Valoració del  curs 2012-2013:  objectius assolits per  cada comissió,  objectius 
pendents pel curs 2013-2014 i pressupost.

1. Comissió d’extraescolars i menjador.
2. Comissió de mobilitzacions.
3. Comissió d’aprenentatges.
4. Comissió de festes i activitats familiars.
5. Comissió de comunicació.
6. Comissió de tresoreria.
7. Consell escolar.

Cada  comissió  fa  un  breu  repàs  dels  objectius  fixats  a  l’inici  d’aquest  curs,  els 
pendents de cara el curs vinent i justifica el pressupost.

1. COMISSIÓ D’EXTRAESCOLARS I MENJADOR

Missió i objectius generals: 
• Complementar l’horari escolar.
• Complementar l’estudi dels alumnes.
• Controlar el menú del càtering.

1.1.  Objectius previstos d’assolir el curs 2012-2013

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 Buscar activitats pels dies de pluja.
7 Gestionar menjador.
8 Revisar i estudiar possibles canvis de la nova empresa de càtering.

Exposició: 

- S’han assolit els objectius previstos tot i els pocs membres d’aquesta comissió; de 
cara el curs vinent caldria que s’hi incorporessin més pares i mares.
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- Es redacta el  “Pla de funcionament del menjador”  juntament amb l’escola. A 
partir de l’any vinent, la coordinadora de menjador (l’Abigail), tindrà un telèfon per 
fer un millor control dels esporàdics. 
Durant l’estona del migdia es planteja crear un espai tranquil pels infants de P3 
que no vulguin dormir i els nens i nenes de P4 i P5. Les mestres donen suport a la 
iniciativa, tot i que no es disposa d’un espai on poder-ho fer. 

- El curs vinent no es podrà mantenir l’acollida de tarda, ja que fa temps que és 
deficitària.

Previst:

- Fer  una crida  per  la  incorporació  de més persones per  col·laborar  en aquesta 
comissió.

- Actualitzar  l’ordinador  de  l’AFA  per  tal  que  la  coordinadora  d’Educand  pugui 
utilitzar-lo.

- Elaborar  una  fitxa  per  cada  extraescolar  on  hi  consti  una  breu  explicació  de 
l’activitat ofertada i l’experiència professional de l’educador, per poder-ho lliurar als 
pares i mares interessats. 

2. COMISSIÓ DE MOBILITZACIONS

Missió i objectius generals: 
• Treballar per tenir l’edifici definitiu el més aviat possible.
• Denunciar les retallades en educació.

2.1. Objectius previstos d’assolir el curs 2012-2013

Objectiu Descripció

1
Pressionar l’administració responsable (Consorci d’educació, Ajuntament 
de Barcelona...) per la construcció de l’escola.

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.

5
Aconseguir suport social i dels mitjans per la nostra causa i en defensa 
de l’escola pública de qualitat.

      2.2. Pressupost previst pel curs 2012-2013* 

Concepte / Justificació Despesa Ingressos
Guerrilla del ganxet (material, músics o altres 
col·laboradors, etc.).

Aprenentatges 0 €

Taller capgrossos, gegants (material i hores de 
treball per 2 gegantons i 3 capgrossos) i material 
pel carnestoltes. El cost del taller s’amortitzaria a 
través del pagament per la participació de cada 
família al taller.

1.180 € Gabins 
+ 500 € 

material vestits

500 €
(5 € per 

adult/sessió)

Samarretes construïm l’Univers (2 cares: Univers + 
SOS. 200 adults i 125 nens). Es vendrien per 
recuperar inversió.

750 € 750 €

Samarretes SOS ensenyament públic, 200 (es faria 
una comanda a demanda per no assumir riscos). 
Es vendrien a preu de cost.

500 € 500 €
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Material per fer xapes (Es vendrien per recuperar 
inversió). 

200 € 200 €

Pancartes (es vendrien per recuperar inversió). 500 € 500 €
Concert/s per obtenir ingressos. Per definir Per definir
Cartells pels comerços del barri. 300 € 0 €
Pintures per la pintada del mural i per les accions 
dels milicians.

300 € 0 €

Vídeo per penjar del YouTube denunciant de la 
situació de la nostra escola: agraïment equip de 
producció i material.

200 € 0 €

Pressupost per desplaçament de grups musicals, 
diables, pintors, (els grups mirarem que siguin 
gratuïts).

500 € 0 €

Roba pel globus gegant o per llogar globus 
aerostàtic.

500 € 0 €

Material globus de paper d’arròs. 60 € 0 €
Assessorament tècnic i legal. Pendent Pendent
TOTAL 5.490 € 2.450 €

*Els  ingressos  han  de  permetre  recuperar  la  inversió  feta  procurant  que  les  accions  proposades 
s’autofinancin.  Si  l’acció  no  s’autofinança,  procurar  que  a  través  dels  concerts  puguem  recuperar 
inversions. 

- A l’assemblea no ha assistit cap membre de la comissió de mobilitzacions, per tant 
no es pot fer la valoració dels objectius assolits ni del pressupost (veure annex).

3. COMISSIÓ D’APRENENTATGES

3.1. Objectius previstos d’assolir el curs 2012-2013

Objectiu Descripció
1 Generar espais d’intercanvi famílies-escola.

2
Donar suport a les demandes de l’escola per ajudar a adequar els 
ambients o el pati.

3 Vehicular la participació de les famílies a l’escola.
4 Generar espais de reflexió pedagògica.
5 Ajudar a mantenir la coherència entre escola i temps de migdia.

Exposició: 

- Durant aquest curs s’han dotat els ambients de material divers.

Pendent: 

- De cara al curs que ve es vol treballar el tema de l’espai del pati i dotar-lo de jocs, 
instruments,  etc.  També queda pendent  de trobar un espai  tranquil  pels nens i 
nenes que a l’hora del migdia no dormen.

- La  xerrada  sobre  l’autoestima  s’aplaça  fins  el  mes  de  setembre.  També  es 
realitzaran més converses per les famílies.

3.2. Pressupost previst pel curs 2012-2013 
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Concepte / Justificació Import
Formació monitors migdia. 300 €
Xerrada famílies + acollida. 400 €
Materials per el pati. 100 €
Curs sobre catalogació de llibres per la biblioteca. 120 €
TOTAL 920 €

(veure annex)

4. 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.

4.1. Objectius previstos d’assolir el curs 2012-2013

Objectiu Descripció

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

2
Participar de la organització (que l’escola necessiti) de les festes 
escolars, ja siguin tancades o obertes als pares i mares.

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

4
Gaudir d’activitats lúdiques, culturals i de coneixement de l’entorn fora de 
l’horari escolar.

Exposició: 

- Aquest curs s’han aconseguit els objectius previstos.

Activitats pendents: 

- 28 de juny: sopar de pares i mares al pati de l’escola.
- 20  de  setembre: “L’Univers  camina  amb  la  lluna”,  caminada  nocturna  per 

Collserola; pares, mares i infants.
- Finals de setembre: berenar-sopar de famílies al pati de l’escola.

4.2. Pressupost previst pel curs 2012-2013

Concepte / Justificació Import
Berenar de Nadal. 200 €
Estovalles tipus plàstic per aprofitar a totes les festes, gots de plàstic 
i plats (reutilitzables).

80 €

Gelats festa fi de curs. 170 €
Material fungible i imprevistos. 150 €
Actuació / Animació festa fi de curs. 400 €
TOTAL 1.000 €

Exposició: no s’ha esgotat l’import pressupostat (veure annex).

5. COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ

4



Missió i objectius generals: vetllar per la bona comunicació. 

5.1. Objectius previstos d’assolir el curs 2012-2013

Objectiu Descripció
1 Aconseguir un bon funcionament de les assemblees.
2 Aconseguir que les famílies estiguin i es sentin 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.

Exposició: 

- S’han aconseguit  la majora dels objectius previstos,  excepte el  poder facilitar  a 
cada comissió les eines per penjar les seves activitats al blog.

Pendent de cara el curs vinent:

- Facilitar  eines a les comissions per fer visible la seva feina al blog i  afavorir  la 
planificació d’activitats.

- Enviar un model escrit perquè cada comissió redacti les seves notes informatives. 
S’acorda que la comissió de comunicació l’enviarà a les famílies.

- Fixar les dates per les assembles (una per trimestre) del curs 2013-14.
- Dinamitzar el blog, el Twitter i el Facebook.
- Actualitzar els suros de l’entrada de l’escola.

5.2. Pressupost previst pel curs 2012-2013
 

Concepte / Justificació Import
Fotocòpies típtics nous. 24 €
Material fungible. 0 €
TOTAL 24 €

Exposició: 

- No hi ha hagut despeses, per tant, no s’ha gastat l’import pressupostat a l’inici de 
curs.

6. COMISSIÓ DE TRESORERIA

Exposició: 

- Xènia Cuartielles,  de la  Comissió de Tresoreria exposa l’estat de comptes de 
l’AFA  (s’inclou  com annex  de  l’acta).  Actualment  hi  ha  un romanent  aproximat 
d’uns 6.500 euros. Això és conseqüència de diversos aspectes:

• Totes les  comissions  s’han ajustat  al  pressupost  previst  al  principi  de  curs, 
inclús algunes han fet menys despresa de la prevista.

• L’Ajuntament de Barcelona ha concedit una subvenció de 600 euros a l’escola 
l’Univers en concepte de dinamització de l’AFA.

• S’ha acumulat dèficit en el pressupost previst per les acollides de les reunions 
del curs.
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7. CONSELL ESCOLAR

Exposició: 

- La Mireia Zabala, representant del Consell escolar, resumeix com va anar l’última 
reunió. 

Acords: 

- Demanar a l’escola que abans de cada reunió del Consell escolar s’enviï a l’AFA 
l’ordre del dia amb els temes que s’hi  debatran i que els acords presos quedin 
reflectits en l’acta de la reunió.

COMISSIÓ VERDA: 

- Durant aquest curs s’ha treballat en la reducció de l’ús de paper.
- Hi ha hagut poca participació, per part de les famílies, en el punt verd mòbil.
- De cara al curs vinent, l’Abigail també formarà part de la comissió verda.

: 
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