
ACTA

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

Data: 12/06/2014

Hora: 21h

Lloc: Escola l’Univers

Assistents: (?)

Ordre del dia / Temes tractats:

1. Assemblea Groga

2. Pati Obert

3. Renovació de càrrecs

4. Adhesió a la Xarxa d’Escoles Insubmises

5. Difusió de l’AFA entre les famílies

6. Escola Nova: obres i seguiment

7. Tancament de curs

8. Propera reunió extraordinaria

9. Altres: Consell Escolar



1. Assemblea Groga

La  XEG  (Xarxa  d’Escoles  de  Gràcia)  i  la  XEI  (Xarxa  d’Escoles  Insubmises)  ens
demanen que ens adherim a una sèrie de punts que comparteixen en comú (veure
document que ens van donar). L’adhesió ha de consistir en una aprovació per part del
Consell Escolar. També comenten l’activitat que es durà a terme el dia 14 de juny: “La
paella groga”.

2. Pati Obert

Es fa una reflexió al voltant de la responsabilitat de les famílies usuàries del pati obert.
Cal trobar resposta al fet  que hi ha nens i nenes que no respecten les normes de
funcionament del Pati Obert aquest fet comporta situacions complexes per les famílies
responsables de l’activitat. Es proposa rotació de torns cada 6 mesos en comptes d’un
any,  així  potser  hi  haurà  més  famílies  que  s’engrescaran  a  ser-ne  responsables.
També es proposa penjar les normes de funcionament al pati (fa temps que es diu
però no s’acaba de fer),  fer una reunió informativa en horari de Pati Obert ambles
famílies usuàries i enviar un e-mail. El contingut a transmetre és el següent: que es
tracta d’una activitat a iniciativa de l’AFA; que és autogestionada; que poques escoles
tenen aquesta possibilitat de fer-ho; que hi ha un alt “risc de perdre-ho”; que s’ha de
reforçar el paper de les persones responsables del Pati Obert (no són vigilants dels
nens) i s’ha d’apel·lar a la corresponsabilitat.

La Comissió d’activitats familiars es proposen responsables del funcionament del Pati
Obert. No es té clar si l’escola ha comprat finalment la vitrina, cal preguntar-ho a les
mestres. Es proposa fer la “reunió” oberta a les famílies el 13 de juny.

3. Renovació de càrrecs

No hi ha les persones que van proosar aquest punt. Es proposa fer una assemblea
extraordinària de funcionament de l’AFA i incloure aquest punt.

4. Adhesió a la Xarxa d’Escoles Insubmises

La proposta es va presentar al Consell Escolar i les mestres van dir que restarien a
l’espera de la posició del Consorci per prendre una decisió. Per tant, de moment no
s’hi adhereixen, estudiaran la proposta i la decisió queda aplaçada pel curs vinent.

5. Difusió de l’AFA entre les famílies

Es comenta que cal augmentar el nombre d’afiliats a l’AFA. Es proposa explicar les
activitats de l’AFA a les portes obertes i a l’inici de p3. També fer explícit a la web, per
exemple, aquelles activitats que s’han fet a L’Univers durant el curs gràcies a l’AFA.

6. Escola Nova: obres i seguiment

Pel que fa a l’escola nova, es comenten dues coses:

En primer lloc, que el procés va bé. Al juny va sortir la licitació de l’obra. El 18 de juliol
es presenten totes les proopstes i a finals de setembre sabrem qui la construirà.

En segon lloc, només hi ha 9 mesos per fer l’obra. Hi ha dubtes sobre el calendari. El
mes de febrer es sabrà si obren dues línies de p3 o només una. Si obren només una
línia voldrà dir que no ho veuen clar. Es fa la pregunta si l’AFA vol ser un espectador
actiu o passiu de l’obra.



S’ha proposat fer una taula de seguiment d’obres. La Directora de l’escola ha dit que
no s’hi vol posar. Es proposa com a famílies implicar-nos. Es proposa la creació de la
Comissió de Seguiment de l’Obra.

7. Tancament de curs

Cada Comissió hauria de fer un breu resum de les activitats que ha fet al llarg del curs.
Això servirà per fer-ne difusió entre les famílies i per fer la memòria.

8. Propera reunió extraordinaria

Es proposa fer una reunió extraordinària el proper dia 30 de juny amb els següents
punts:

- Tancament de curs 2013 – 2014

- Funcionament

- Renovació de càrrecs

9. Altres: 

- Camí Escolar

S’han detectat  punts negres en el  camí escolar.  Ara cal  trebalalr  el  document  per
portar-ho al Consell escolar per a que ho tingui en compte el Districte durant el mes de
juliol.

- Consell Escolar

Al darrer Consell Escolar es va informar de què:

- continuarà el mateix equip que aquest any

- s’incorporarà una persona nova que ja l’han triat.

- S’haurà d’aprovar el PEC inextremis i el Consell escolar del proper any trebalalr en
aquest document.

10. Precs i preguntes

No n’hi ha

Propera reunió: Reunió extraordinària el 30 de juny

S’acaba la reunió a les 23.00


