
ACTA

ASSEMBLEA DE LʼASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES DE LʼESCOLA L'UNIVERS

Data: 27/2/2014 Hora: 21 h Lloc: Escola lʼUnivers

Assistents (18 persones): Clàudia Aguilar (2n, P4), Albert Berguedà (P3), Miriam
Bernabé (P3), Ferran Bosch (2n, P5), Ferran Casals (2n, P5), Carola Castella (P4),
Sònia Centelles (2n, P3), Xènia Cuartielles (2n, P4), Carlota Esteller (estudiant de la
UAB), Jordina Grau (1r, P4), Irene Lop (2n, P4), Eugenia Mumenthaler (1r, P4), Liliana
Pinacho (P5, P3), Maria José Ruiz (P3), Lluís Sangermán (2n), Begonya Tadeo (2n),
Álvaro (1r, P3) i Nina (2n).

Ordre del dia / Temes tractats:
1. Projecte fotogràfic de les mobilitzacions de l'Univers
2. Renovació dels càrrecs de l'AFA
3. Funcionament de l'AFA
4. Temps de migdia
5. Comissió dʼextraescolars
6. Comissió de mobilitzacions
7. Tresoreria
8. Llei LOMCE
9. Precs i preguntes

1. Projecte fotogràfic de les mobilitzacions de l'Univers

Exposició: Carlota Esteller (estudiant de Comunicació Audiovisual de la Universitat
Autònoma de Barcelona).

- Explica a l'AFA que està treballant en el seu projecte universitari centrat en el tema
de les mobilitzacions. Li semblen molt interessants les actuacions que estem fent a
lʼUnivers per reivindicar lʼescola nova i ens demana permís per fotografiar els infants
disfressats per la mobilització de carnaval, tan a l'escola com a la rua del barri.

Acords / properes accions:

- La Carlota Esteller es posarà en contacte amb la direcció de lʼescola per saber si la
deixen assistir a la festa de carnaval que lʼUnivers farà divendres al matí.

- L'AFA enviarà una nota informativa a totes les families i si algú no vol que el seu fill/a
sigui fotografiat per aquest projecte universitari i si fos així, s'hauria de posar en
contacte amb la comissió de mobilitzacions.



2. Renovació dels càrrecs de l'AFA

Acords / properes accions:

Es deixa aquest punt per la propera assemblea ja que a la present no hi ha assistit ni
el president ni la tresorera de l'AFA.

3. Funcionament de l'AFA

Exposició: Sònia Centelles (comissió de mobilitzacions)

- Des de la comissió de mobilitzacions s'exposa que seria necessari fer assemblees
més sovint; una assemblea al trimestre és poc per intercanviar informació i posar-nos
al dia dels temes de l'AFA.

- També es demana als membres del Consell escolar la possibilitat de fer, de cada una
de les reunions, l'ordre del dia i l'acta per penjar-ho al blog i que tothom estigui
informat dels temes debatuts.

Acords / properes accions:

- S'acorda augmentar la periodicitat de les assemblees; es faran sempre en dimarts, a
les 21 h; si hi haguéssin membres de l'AFA que preferissin a les 17 h es podrien
alternar els dos horaris. Donada l'alçada del curs, es marquen dues dates al calendari:
8 d'abril i 3 de juny (aquesta última seria l'assemblea de tancament). De cara el curs
vinent se seguirà aquesta pauta, fent una primera assemblea d'inici de curs i les
següents, cada dos mesos. També s'acorda que a cada assemblea una comissió
diferent s'encarregui de portar un refrigeri pels assistents (anirà a càrrec de l'AFA).

- S'enviarà una nota informativa a les famílies avisant del calendari d'assemblees
pendents i de les reunions del Consell escolar.

- Els membres de l'AFA representants del Consell escolar faran l'ordre del dia i l'acta
de les reunions i ho penjaran al blog.

- Per tal que les noves famílies estiguin més informades de què es fa a l'AFA, des de
la comissió de comunicació s'enviarà a tots els pares i mares un comunicat explicant
les funcions de les diferents comissions. El document inlourà el nom i la fotografia
d'una persona de referència de cada comissió.

4. Temps de migdia

Exposició: Liliana Pinacho (comissió de migdia)

- Finalment, després de molts mesos buscant una possible solució al temps de migdia
pels infants de P3 que no volen dormir i els de P4? I P5 ¿?, l'escola ofereix el passadís
del mòdul infantil per reservar-los un espai tranquil de joc i lectura. Per gestionar



aquest espai però, fa falta un monitor; d'aquesta manera, a l'escola sempre quedaria
un educador alliverat per si sorgís algún problema. El cost d'aquest monitor és de 420
euros al mes. Aquest any podria anar a càrrec del romanent de menjador, però de cara
el curs vinent aquest cost hauria d'anar a càrrec de l'AFA. Es debat el tema.

Acords / properes accions:

- Tot i que l'AFA creu necessari aquest espai tranquil a l'estona de migdia, no és viable
econòmicament destinar 420 euros mensuals al monitoratge d'aquesta activitat.
Aquesta és una condició de l'equip directiu de l'escola si volem l'espai tranquil, i per
tant, no podrà realitzar-se per manca de recursos econòmics.

5. Comissió d'extraescolars

Exposició: Begonya Tadeo (comissió d'extraescolars).

- Aquest any, com que hi haurà obres a l'escola, no podran haver-hi casals d'estiu;
s'hauran de fer fora del recinte escolar. Com que això suposa inconvenient per
algunes famílies, es proposa consultar a la propera reunió del Consorci la possiblilitat
de retardar l'inici d'obres al 15 de juliol un cop s'hagin fet els casals d'estiu a l'escola
l'Univers.

- A l'última assemblea es va acordar canviar l'empresa de monitoratge: passar
d'Educand a Garbuix. Com que els casals ja es van fer amb aquesta última empresa
se li han demanat també el pressupost de l'acollida de matí i del monitoratge de
menjador. També caldria demanar pressupost de l'espai tranquil de migdia.

Acords / properes accions:

- S'acorda contrastar diversos pressupostos: el d'Educand, el de Garbuix i alguna altra
empresa. Es demanaria el cost de tots els monitoratges: casal de setmana santa i
d'estiu, acollida de matí, temps de migdia (menjador i espai tranquil) i acollida de tarda
(per si l'any vinent hi hagués demanda). Un cop feta la comparativa ja es prendrà la
decissió de qui es contracta de cara el proper curs escolar.

- S'acorda que a la propera reunió del Consorci es proposi retardar l'inici d'obres de
l'escola al 15 de juliol, just quan s'acabin els casals d'estiu.

6. Comissió de mobilitzacions

Exposició: Albert Berguedà (comissió de mobilitzacions).

- El Consorci està incomplint els terminis, va amb dos mesos de retard respecte al
calandari fixat.

Acords / properes accions:

- S'acorda que des de la comissió de mobilitzacions s'escriurà una carta al Consorci en
nom de l'AFA. S'aprofitarà també per insistir en el retard de l'inici d'obres de l'escola al
15 de juliol, just quan s'acabin els casals d'estiu. Tot això es farà avisant prèviament a
l'equip directiu de l'escola.



- La comissió de mobilitzacions detectarà els possibles “punts negres” del futur camí
escolar de la nova ubicació de l'Univers.

7. Tresoreria

Exposició: Xènia Cuartielles.

- A tresoreria hi ha un romanent que es pot utilitzar durant el que resta de curs escolar.

Acords / properes accions:

- S'acorda que de cara al curs vinent cada comissió ha d'avisar a tresoreria de les
reunions que té previstes per tal de fer la reserva de diners de les acollides (van a
càrrec de l'AFA).

8. Llei LOMCE

Exposició: Maria José Ruiz.

- Informa que s'està creant una xarxa formada per diverses escoles de Catalunya que
es declaren insumisses a la llei LOMCE.

Acords / properes accions:

- Donat que l'assemblea s'ha allargat més del compte queda pendent aprofundir en
aquest tema. S'informarà a l'AFA de la propera reunió informativa de la insumissió a la
llei LOMCE. Posteriorment es valorarà si l'Univers si vol sumar i es traslladaria la idea
a la direcció de l'escola.

9. Precs i preguntes

No n'hi ha. S'acaba l'assemblea a les 23.30 h.

Data de la propera assemblea:

Dimarts 8 d'abril de 2014 a les 21 h.


