
Acta Assemblea 20 de gener de 2016 

 

Es comença a les 21.20, per un problema amb les claus d’accés a l’escola. 

 

Infocomissions 

 

La Comissió de tresoreria comenta que l’AFA té 9 mil euros a favor i que, per tant, podem 

tirar endavant amb els pressupostos proposats per les diferents Comissions. 

Pregunten si la Comissió de Mobilitzacions proposarà alguna activitat per recollir diners. 

S’ha demanat la subvenció a l’Ajuntament que representen uns mil euros aproximadament. 

Aquest any preveuen uns ingressos de set mil euros. 

 

La Comissió de Festes valora la xocolatada de Nadal. Comenten que va haver-hi un cert 

caos a l’hora de repartir la xocolata, perquè va arribar tard i va faltar coordinació amb la 

cantada. També fan constar que hi ha un augment de gent respecte altres vegades. Es 

comenta que es va fer curt de coca. La Comissió de festes vol fer constar que no està 

satisfeta amb el resultat i demanen que en una propera ocasió hi hagi col·laboració per part 

de tots, que les famílies no s’impacientin si no tenen la xocolata de seguida i sobretot que 

s’eviti transmetre aquesta imatge als nens. 

 

La Comissió d’extraescolars comenta que s’han posat en marxa els tastets dels nous 

extraescolars del curs vinent. S’ha pogut complir amb la demanada de tothom i s’ha 

respectat la primera opció després de desdoblar algun grup. 

També comenten que estan treballant en el redactat del contracte amb l’empresa Garbuix 

que s’ocupa del monitoratge de l’espai migdia i dels extraescolars. A la propera assemblea 

es presentarà el nou contracte. 

Per altra banda, s’està preparant el casal d’estiu amb Garbuix. Es demana ajuda per 

organitzar el casal. 

 

La comissió de mobilitzacions informa que s’està fent el seguiment de la fi de les obres, 

sobretot de la cuina. Fan constar que els costa molt poder fer aquest seguiment. A més, la 

Cristina (directora) està de baixa i no hi ha ningú per part de l’escola que faci el seguiment. 

També comenten que començaran un projecte de millora de l’espai escolar. Tenen quatre 

punts en ment: patinets, pati obert, espai coberta i el monitoratge del consum elèctric de 

l’escola. 

Demanen que si algú té algun projecte pensat que els hi faci arribar. 

 

La Comissió de secundària informen que s’han fet visites a diferents instituts que ens 

toquen per zona, com la Sedeta, el Príncep de Girona i el Serrat i Bonastre. 

També informen que hi ha la possibilitat que el primer i segon d’ESO es pugi ubicar a 

l’escola a l’espera d’un nou institut, tal com proposa el Departament i tal i com ja s’ha 

publicar en premsa. 

 

La Comissió de Consell Escolar explica que es treballa en un document de tractament de 

gènere i resolució de conflictes, on una mare de P3 s’ha ofert per treballar-hi. Es parla de 

crear una nova comissió que tracti aquests temes. 

També es fa una crida a les famílies no ves a suggerir la creació de noves comissions o a 

modificar les actuals si ho creuen oportú. 



 

La Comissió migdia comenta que a final del trimestre passat van fer una visita al menjador. 

Hi ha un soroll elevat perquè l’espai és petit. El menjar és correcte i els ambients també. 

Fan notar que els de P3 triguen un xic massa abaixar les escales per arribar al pati i que 

això els treu temps per poder acabar de fer la migdiada. 

També comenten que les quotes es passaran a principi de febrer. Es tornaran els diners 

dels dies que no s’hagin consumit i els esporàdics es cobraran a mes vençut. 

 

La Comissió d’aprenentatges comenta que ha contactat amb la Universitat (Autònoma?) 

perquè estudiants de biblioteconomia puguin fer-se càrrec de la biblioteca de l’escola. Els 

estudiants destinarien 150 hores l’any per fer aquesta tasca. L’inconvenient és que la 

universitat cobra per donar aquest servei. La comissió mostra inquietud per saber com 

gestionarà l’escola la biblioteca, saber quines mancances hi ha, etc. Reclamen un projecte 

de biblioteca que pugui esdevenir un ambient més dels existents. L’escola ha respòs que no 

és un projecte ni a curt ni a mig termini. Diuen que de moment ja funcionen bé. 

També es proposa la incorporació de professorat natiu que estiguin temporalment a l’escola. 

Han facilitat a l’escola programes als quals es poden apuntar com a centre i que, diuen, que 

l’escola desconeixia. Un exemple és el tema de la tecnologia, que els han informat que es 

pot incloure com especialització. Resumeixen, doncs, les seves àrees de treball en 

aquestes tres: biblioteca, idiomes i tecnologia. 

També han proposat que s’incorpori la cuineta que teníem a l’altre escola al pati. 

Respecte a la xerrada que es vol fer per a les famílies han decidit que sigui: “l’ús de les 

noves tecnologies” i es demana si hi ha propostes de qui la podria fer. 

Per una altra banda, parlen de la creació de l’hort, que podria ser a la plaça del Poble 

Romaní. 

Es demana a la comissió si aprenentatges pot gestionar el tema dels patinets, i responen 

que no en sabien res. S’acorda que se n’encarregarà la comissió de mobilitzacions. 

 

Tema 1. Festa d’inauguració de l’escola 

 

Sembla que la data prevista serà el 9 d’abril, a l’espera que el dimecres 27 de gener es 

reuneixin amb el Districte i els hi confirmi. Amb els permisos per tallar el carrer Bailèn i els 

oferiments que pugui fer el Districte per ajudar en la logística. 

 

Expliquen quins són els punts per organitzar:  

- Contracte de l’actuació musical. Han pensat en el grup The Pingüins, però demanen 

2500€. Es demana si algú té suggeriments els faci arribar a la comissió. 

- Butifarrada. El carrer Puigmartí s’ofereix a fer-se responsable de l’organització per 

destinar els diners recollits al guarnit de Festa Major. Proposen 5€ com a preu del 

dinar (menjar i beguda) Demanen si es pot fer certa venda anticipada per tenir 

previsions. 

- Es proposa el grup “Los diamantes de Amparo” pel concert de nit. Actuarien de 

manera gratuïta comptant que els oferim el tècnic de so. 

- Concurs de samarretes per crear la samarreta “oficial” de L’univers. 

- Patrocini per la Festa. Es parlarà amb Moritz, la constructora de l’escola i diferents 

forns que ens puguin oferir berenar per aquest dia. 

 

La comissió de Festes demana col·laboració per organitzar els següents punts: 



- Concurs de pastissos o representació de menjars del món. 

- Tallers infantils oberts durant el matí mentre no hi hagi actuació musical. 

- exposició (Comissió de Memorial) 

- Capgrossos i gegants de l’Univers, per treure’ls a passejar i ballar. També es 

proposa que un grup de batucada del barri pugui fer una cercavila fins al carrer 

Bailèn. 

- Convocar a antics alumnes, famílies i mestres. 

- Difusió de la festa amb cartells i correus (Comissió de Comunicació) 

 

Proposen que sigui cada classe que s’ocupi d’organitzar una activitat. Festes creu que no és 

bona idea perquè, per experiència, és millor que sigui un treball des de les comissions. 

Es proposa que els tallers infantils sí que siguin organitzats per les classes i fer-ho obert 

perquè és una festa de tota l’escola. S’acorda fer una crida i, si no surten voluntaris, es faci 

des de les comissions. Es farà un doodle amb les tasques i s’enviarà a les famílies. 

 

Tema 2. Usos de la plaça del Poble Romaní 

 

El Districte ha obert un procés participatiu amb diferents entitats i l’AFA és una d’elles. S’han 

fet reunions però encara no hi hem assistit, a la propera sí. 

La Comissió de mobilitzacions comenta que hauríem de pensar quines propostes fem i com 

les decidim. Proposen un procés participatiu. Hem de tenir en compte que la plaça del Poble 

Romaní serà un espai pel barri i no exclusiu per l’escola. El proper 25 o 27 de gener hi ha 

una trobada amb el Districte. 

Es pregunta si l’escola hauria d’implicar-s’hi. Es creu que l’AFA ha de proposar els usos al 

marge de l’escola. 

Les altres propostes que hi ha sobre la taula per part d’altres entitats són: un pipican i un 

espai per la comunitat gitana. 

S’acorda preguntar a l’escola si s’hi vol implicar. 

 

Tema 3. Interlocutor a cada classe entre les famílies i l’AFA 

 

S’ha detectat que hi ha inquietuds de classes concretes que no arriben a l’AFA i ara que 

l’escola és més gran es veu la necessitat de crear nous canals d’informació. Com que hi ha 

gent de l’AFA a cada classe es proposa que es crei la figura d’interlocució per canalitzar les 

inquietuds a les comissions corresponents de l’AFA. 

Hi ha oposició amb la proposta, es creu que el que cal és potenciar la visibilitat de les 

comissions. 

També s’apunta que aquesta nova figura es basa en la confiança de tenir una persona 

propera que serveixi d’enllaç. 

Es diu que en el cas que no hi hagi confiança amb aquest representat no servirà de res. 

S’acorda fer més visibles les diferents comissions amb fotografies dels seus membres 

perquè les famílies els identifiqui. 

Per altra banda, apunten que sí que cal aquesta nova figura perquè així es trenca la fredor 

dels cartells, i es pot tenir un referent més físic i no tant virtual. 

Es comenta que no és incompatible la visibilitat amb el referent de classe. 

Pot ser es podria crear una comissió de convivència, que reculli les inquietuds i propostes 

de les famílies. 



Es demana una actitud més activa de les famílies alhora de buscar informació, fet que es 

vol potenciar amb la futura comunitat virtual amb la qual hi treballa la comissió de 

comunicació. 

 

Miscel·lània 

 

Es reclama que el despatx de l’AFA caldria ocupar-se’n. Hi ha molt material de 

mobilitzacions i faria falta comprar un armari per endreçar-lo. S’acorda demanar pressupost 

a un fuster del barri per fer un armari a mida. 

 

Es pregunta si hi haurà casal de Setmana Santa. Es creu que pot ser que s’oferti, però no hi 

ha ningú d’extraescolars que pugui respondre-ho. Es comenta que mai abans n’hi ha hagut i 

que els casal d’hivern es va suspendre per falta de gent. 

 

Es demana començar les futures assemblees a les vuit del vespre enlloc de les nou. 

 

La Comissió de Festes fa notar que ha tingut problemes en l’ús de l’ascensor perquè la gent 

amb mobilitat reduïda i els estris de les festes puguin accedir a l’arti. L’escola no cedeix la 

clau de l’ascensor. S’acorda reclamar aquesta clau des de l’AFA, tal i com també disposem 

de les claus de l’escola per celebrar les assembles i dur a terme les activitats extraescolars.  

 

Algunes famílies de P3 tornen a demanar perquè l’escola no entrega les fotografies que es 

fan de les activitats escolars a les famílies, si bé les publiquen a la web i les envien per 

correu. Es diu que es tornarà a consultar a l’escola. 

 

 

Es tanca l’assemblea a les 23.30. 


