
ACTA
 

ASSEMBLEA DE L’ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES DE L’ESCOLA 
L'UNIVERS

Data: 8/4/2014 Hora: 21 h Lloc: Escola l’Univers 

Assistents (16 persones): Zahara García (Sofia 1r), Carme Breco (Leo P4), 
Carola Castella (Abril P4), Eva Puchol (Maria P4), Albert Berguedà (Pau P3), 
Bet Almirall (Mariona 1r , Nil P3), Maria José Ruiz (Zoe P3), Sònia Centelles 
(Ona 2n, Martina P3), Fidel Picó (Joana 2n, Ona P4), Mireia Zabala (Aran 
2n, Bruna P5), Pau Plana ( Alba 2n, Bruna P5), Anna Cols (Joana P5), Olga 
Martínez (Héctor 1r, Ion P3), Diana Casellas (Jana 2n, Guim P5), Gaëlle Esqué 
( Irine P5, Léonard P3), Francesc Sota (Albert 2n, Maria P5)

Ordre del dia / Temes tractats: 

1. Seguiment reunions del Consell Escolar

2. Seguiment del projecte de construcció de l’escola.
 

3. Calendari d’ampliació de barracons i organització del 
casal d’estiu a l’escola.

4. LOMCE i les retallades en educació.

5. Neteja i recollida del despatx AFA.

6. Aprenentatges.

7. Externalització gestions extraescolars.

8. Externalització de la gestió del menjador a Garbuix. 
Aprovació de pressupost de Natural Cuina i Garbuix, per 
al curs que ve.

1. Seguiment reunió del Consell Escolar del dia 24 febrer.



Exposició: Mireia Zabala  ( representant del’AFA al Consell)

Els temes tractats en la reunió del 24 de febrer al consell van ser:

- Es defineixen els sortides del proper curs. Es vol apostar per conèixer el barri i els projectes 
artístic vincular-los a algun artista local, preferentment dona.

- Es decideix ampliar barracons tan aviat acabi el curs per poder comptar amb temps suficient 
per possibles imprevistos. L'ampliació del barracons impossibilita el casal d'estiu.  

- S'informa del procés de preinscripció; dates ...  

- Es posa en marxa la comissió de convivència, dins del consell escolar, amb una clara 
voluntat de buscar estratègies de resolució pacífica de conflictes. En formaran part la Lourdes 
Quer, com a cap d'estudis, i la Liliana Pinacho, com a mare. S'aprova també  el document 
NOFC (normes de funcionament de centre). 

- Camí escolar. Es decideix fer un sondeig entre les famílies perquè identifiquem quines són 
els principals incidències que trobem a l'itinerari actual de casa cap a l'escola, per tal de valorar 
possibles actuacions de millora. S'informa que una vegada que estiguem a l'edifici definitiu es 
confeccionarà el camí escolar corresponent. 

- LOMCE. S'informa de la reunió informativa 24 de març a les 17'30h "La lletra petita de la 
LOMCE"
 

2. Seguiment del projecte de construcció de l’escola.

Exposició: Albert Berguedà 

Les obres del pàrquing han començat amb 2 mesos de retard, el que implica que els 
termes de lliurament són molt justos. 
Està previst que la construcció de l'escola comenci el 23 d'Octubre; pel que, en termes 
reals, estem parlant d'uns 9 mesos per a la construcció de l'escola, quan per exemple 
escoles com els Encants , amb unes característiques semblants compten amb 14 
mesos per a la seva construcció. Cal remarcar també que el projecte executiu de 
l'escola encara no està tancat i que durant el mes de juny començarà la licitació.

Se subratlla la complexitat de quantificar possibles retards en la construcció davant la 
negativa del Consorci d'Educació de facilitar un planning a l’AFA . 

Es debat sobre possibles accions com:
- Organitzar un acte de celebració per l'inici de les obres.
- Organitzar un acte revindicativo reflectint el retard en la construcció.
- Crear un "Inside Out"-2, visibilitzant  l'espera a través del creixement dels nens 
- Informar els mitjans de comunicació dels retards acumulats i el perill que 

l'escola no estigui finalitzada per a l'inici del curs 2015-16 .



Acords / properes accions:
- Crear comissió de seguiment d'obres.
- Sumar-nos a la reivindicació general de la Coordinadora d'Ampes de Gràcies 

que es realitzarà en el Plenari de Districte el mes de maig
- Esperar a setembre per valorar possibilitat de realitzar un acte reivindicatiu.
- Potenciar el marcador amb el compte enrere.

3. Calendari d’ampliació de barracons i organització del casal d’estiu 
a l’escola.

Exposició: A causa de l'ampliació dels barracons, durant la 1 º quinzena de juliol serà 
impossible realitzar el casal d'estiu a l'escola.

Es debat la possibilitat de buscar un 2n espai més proper que l'escola Pau Casals, 
però finalment es desestima per falta de temps.

Acords / properes accions:

- Es decideix no pressionar al consell escolar sobre la possibilitat de retardar el 
calendari d'ampliació.
 

4. LOMCE i les retallades en educació.

Exposició: Maria José Ruiz
 
La LOMCE entra en vigor ja el curs vinent i tindrà un impacte brutal en escoles com la 
nostra, amb un projecte educatiu diferent i alternatiu.

Como resposta , s'ha creat una xarxa d'escoles insubmises a la LOMCE 
(www.xarxaescolesinsubmises.wordpress.com) que proposa:

1. No demanar l’escolarització en castellà.
2. No demanar l’assignatura de religió.
3. Entre els 13 i els 15 anys no escollir l’assignatura Emprenedoria i Activitat Empresarial.
4. No portar les criatures a les revàlides a 3r i 6è de Primària (no són vinculants, sí ho són 

les de quart d’ESO i Batxillerat. Són proves de continguts, no de competències). 
5. Mantenir la immersió lingüística.
6. Mantenir les competències dels Consells Escolars.
7. No fer l’especialització curricular.
8. Exigir la dotació que preveu la nova llei per noves tecnologies i alumnes amb 

necessitats educatives especials, entre d’altres.
9. Explorar fórmules perquè els instituts no segreguin a quart d’ESO l’alumnat entre 

disciplines acadèmiques i aplicades.
10. Mantenir l’educació en valors i promoure el pensament crític



Acords / properes accions:

- Creació de comissió de treball al Consell Escolar.
- L'AFA s'adhereix a la Xarxa d'escoles insubmises.
- En el proper Consell Escolar es proposarà que l'escola s'adhereixi a la 

declaració en contra de la LOMCE.
- En el proper Consell Escolar es proposarà que l'escola s'adhereixi a la Xarxa 

d'escoles insubmises.
- Tasca informativa de cara les famílies.

4.2. Ús d'espais durant l'horari d'extraescolars.

Pau Plana (coordinador d'extraescolars) comenta la necessitat de coordinar espais 
de cara a futures xerrades per evitar que els nens acabin amuntegats al menjador. 
Subratlla que el dia ideal per a xerrades seria divendres i com a segona 
opció dimecres.

5. Neteja i recollida del despatx AFA.

Exposició: El despatx del AFA no és un lloc de treball adequat a causa de la brutícia i 
el desordre imperant.

Acords / properes accions:

- Al Consell Escolar es demanarà que l'escola habiti un espai a la sala de professors 
per al treball administratiu que necessitin realitzar els coordinadors de menjador i / o la 
comissió d'extraescolars.

6. Aprenentatges.

Exposició: Gaëlle Esqué. 

- La comissió està treballant en la realització d'una paret musical que s'instal • 
larà al pati.

- Cal incentivar les famílies perquè s'apuntin a impartir tallers a la Setmana de 
les famílies. 

- Per a principis de maig hi ha una xerrada prevista a càrrec de la pedagoga 
Sònia Kliass.

- La setmana del 19 al 22 de Maig l’escola obrirà els ambients a les famílies. 



- S'obre la possibilitat que l'any que ve hi hagi un petit espai tranquil al migdia 
organitzat a través de Garbuix..

7. Externalització gestions extraescolars.

Exposició: Pau Plana.

La comissió s'ha reunit amb els organitzadors de extraescolars de la resta d'escoles de 
Gràcia. L'output que els donen és que ho estan fent molt bé i d'altra banda subratllen 
la necessitat que més famílies es sumin al AFA. (Som l'escola amb major proporció 
d'escolars fent extraescolars al centre però no obstant això falta diners.)

La gestió d'extraescolars passarà a Garbuix a partir del proper curs, el que suposarà 
un increment d'1 € en les quotes d'extraescolars.

Acords / properes accions:

- Maria José Ruiz parlarà amb direcció perquè s'incentivi l'associació a l'AFA de les 
noves famílies en el moment en què aquestes es matriculin a l'escola

8. Externalització de la gestió del menjador a Garbuix. Aprovació de 
pressupost de Natural Cuina i Garbuix, per al curs que ve

Exposició: Zahara García.

La comissió de migdia s'ha reunit amb Natural Cuina. Els punts tractats han estat:

- La Generalitat ha imposat la introducció d'un ou per setmana en els menjadors 
escolars. En ser un aliment que a l'escola s'ha de consumir liofilitzat i que a 
més dóna molt joc a les famílies de cara als sopars es decideix introduir només 
un cop cada 15 dies.

- Es retira el seitan a causa de la mala acollida que té, mantenint el tofu.

- Es demana millorar la qualitat de la fruita.

D'altra banda s'observa que la relació entre la  comissió mixta de migdia i els monitors/
es està sent molt positiva.

Pressupost Garbuix 2014-15:

Es vol introduir un monitor extra ja que la ràtio que tenim és molt, molt justa. (Altres 
escoles tenen més joc ja que en tenir nens i nenes de més edat alguns dels monitors 
que els corresponen poden donar suport a infantil i cicle inicial.)



També es vol afegir dues hores mes de treball al mes perquè els monitors/es puguin 
reunir-se, solucionar els problemes del dia a dia, plantejar nous jocs, millores, etc.

Aquests 2 punts fan que el pressupost augmenti, però davant la impossibilitat de 
pujar el preu de menjador marcat per la Generalitat es busquen noves alternatives, 
plantejant-se la possibilitat de l'ús del romanent del menjador, etc.

Acords / properes accions:

- Davant la magnitud del tema es decideix posposar la aprovació del pressupost a una 
assemblea extraordinària que tindrà lloc el dimarts 29 d'abril a les 21h.

9. Precs i preguntes

No n'hi ha. S'acaba l'assemblea a les 24.40 h.

Data de la propera assemblea:

Assemblea extraordinària dimarts 29 d'abril a les 21h.


