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Comissió de gènere 
Marta explica que aquest curs es va detectar la necessitat de crear una comissió de gènere. Ja 

està constituïda i començarà la seva activitat el proper curs: es coordinarà amb les comissions 

de festes, aprenentatges, activitats en família... per tal de revisar l’enfoc de gènere de moltes 

de les activitats realitzades a l’escola (llenguatge sexista, cançons tradicionals, contes i material 

de lectura, festes escolars...). 

També es parla de la necessitat de que la comissió de gènere sigui una comissió mixta. 

Comissió d’activitats familiars 
La finalitat es la cohesió de tota la comunitat educativa y crear comunitat. A vegades es té la 

impressió que pot semblar una comissió “caprici” d’uns quants pares per fer gresca, i no és 

així. Les activitats s’organitzen sempre pensant en la creació d’una comunitat escolar forta i 

ben relacionada, considerant-la una base necessària pel correcte desenvolupament educatiu 

dels infants. 

Montse comenta l’impacte relativament baix de les activitats organitzades des d’aquesta 

comissió: Planeta Clarinet, Sopar de famílies i Colònies familiars. Però la valoració ha estat molt 

positiva: hi ha rotació de famílies, les activitats estan consolidades... 

Acollida pera les famílies de P3: Cal repensar com fer una acollida més càlida. Es planteja un 

sistema que no funciona gaire (es facilita a les famílies de P3 un mail, que no ha tingut 

resposta). Es buscarà una acollida més proactiva per part de les famílies de l’escola i un 

contacte més proper. S’utilitzarà la base de dades de famílies de l’AFA per contactar amb les 

noves famílies.  

Pati obert: Es debat sobre la necessitat del pati obert tenint la plaça Lennon al costat. Aquest 

any ens van autoritzar a fer-lo al 3r trimestre però no s’ha tirat endavant per falta de famílies 

voluntàries. Es tornarà a impulsar per a principis del proper curs. Es valora l’opció de 

contractar des de l’AFA un vigilant addicional a les famílies voluntàries.  

Comissió d’aprenentatges 
Maria i Natalia ens traslladen la necessitat que els ha sorgit de definir la missió d’aquesta 

comissió.  

La comunitat de l’AFA vol separar les funcions de la comissió d’Aprenentatges de la necessitat 

que té l’escola de buscar voluntaris per ajudar en tasques pròpies i impulsades des de l’escola. 

Es decideix que l’AFA no s’encarregarà de buscar els voluntaris, ja que no es la manera que 

tenim d’entendre la participació. Es considera que ha de ser l’escola qui ha de fer la crida a 

totes les famílies, tot i que com a famílies es comenta la bona disposició a col·laborar a les 



ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’AFA UNIVERS 
CURS 2015 – 2016 

Dimecres, 29 de juny de 2016 
 

crides de voluntaris per part de l’escola. Així es traslladarà a la propera reunió de 

Coordinadora. 

Aquest any s’han engegat millores al pati i s’està parlant amb l’escola per tal de dur a terme un 

procés participatiu pel pati durant el curs vinent. 

Les visites als ambients es valoren positivament. Tot i que es demana a l’escola que es puguin 

visitar també els ambients d’altres franges d’edat diferents a les del fill/a propi. S’ha demanat 

també a l’escola que ofereixi un espai de diàleg després de les visites (per donar lloc als 

dubtes, preguntes i propostes que generin les visites). 

Es parla dels inconvenients d’aquest curs per a tirar endavant els tallers de famílies a Petits. La 

crida feta des de l’escola per mail no va ser efectiva i després la comissió va fer una crida 

pròpia que sí va tenir prou èxit.  

Es replanteja si a l’acollida per a la xerrada és adequada la norma que impedeix quedar-se als 

germans no matriculats al centre (problemes de ràtio, límit d’edats...). 

Comissió de tresoreria 
Nina ens comenta la necessitat d’un relleu dels membres d’aquesta comissió. Son 4 famílies de 

quart (cal regeneració imminent) i a sobre dos d’elles volen sortir de la comissió. 

Per a la propera assemblea aquesta comissió presentarà un estat de comptes. 

S’ha de preparar una memòria de totes les activitats que s’han portat a terme durant el curs. 

Cada comissió hauria de preparar un breu detall de les activitats que ha coordinat i s’haurien 

d’incloure en una Memòria (potser des de la comissió de Comunicació). Aquest proposta no 

obté prou consens. Diferents veus plantegen si potser s’està bombardejant massa a les 

famílies, a més de que Comunicació ja té prou feina. 

S’aprova la proposta de comprar un nou equip de so (te un cost de 800 euros 

aproximadament), però es decideix demanar a l’escola que assumeixi una part d’aquest cost, 

ja que l’aparell actualment està cobrint necessitats tant de l’AFA com de l’escola. S’intentarà 

involucrar a l’escola també en l’elecció del model per tal d’adaptar-lo a les seves necessitats 

(parlar-ho amb la Marta, mestra de música). 

Comissió de Migdia 
Zahara comenta que des de la comissió de migdia aquest curs no s’han pogut impulsar noves 

activitats, sinó que s’han dedicat a “apagar focs”: tres canvis de cuinera, reclamar i perseguir la 

finalització d’obra, millorar la gestió dels cobraments, formació dels monitors de migdia 

(valoració molt positiva)... 
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Una de les accions fortes a treballar aquest curs era el Pla de Funcionament de Menjador de 

l’escola, però ni la Nati ni la comissió hi han pogut dedicar temps. El pla s’hauria de presentar 

ara al juliol. 

S’està treballant en els nous pressupostos amb Garbuix i Natural Cuina per al proper curs, però 

es preveu poder encarar el nou curs amb una petita baixada del preu dels menús. 

Pel proper curs s’abaixarà també una mica la ràtio monitor/infants. 

Es comenten accions a dur a terme pel proper curs: 

- Seguir treballant en la flexibilitat de la migdiada i la possibilitat d’oferir un espai 

tranquil per als Petits. 

- Implantar accions al menjador per afavorir l’autonomia dels infants, sobre tot dels més 

grans (servir-se ells mateixos, parar i desparar taules, netejar el menjador...) 

Comissió de festes 
L’Anna Cols comenta que sigut un curs amb nous espais, un augment significatiu del nombre 

d’alumnes i famílies i amb poques reunions amb l’escola (destaquen lentitud en la 

comunicació). Per tot plegat, des de la comissió creuen que la organització en algunes festes 

no ha estat prou bona. En canvi, la resta de membres de l’assemblea feliciten a aquesta 

comissió per l’èxit de totes les festes que han portat a terme durant el curs. 

Aspectes a millorar:  

 Festa de acollida de P4 a P3: molt bona experiència per a les famílies de P3 presents a 

l’assemblea. S’aprova mantenir el format. 

 Festa de Nadal: la organització manifesta que la xocolatada va ser especialment 

caòtica en les cues de les famílies per recollir la xocolata. Calen més punts de servei, 

però, sobretot, un millor comportament per part de les famílies. 

 En properes festes s’ha de mirar de no fer curt de menjar (coca de la xocolatada, gelats 

a la festa fi de curs,...) i calcular millor les quantitats per famílies.  

Un grup de pares estan mirant de muntar un grup de batucada. 

Els capgrossos van sortir a Sant Medir. S’hauria de mirar de millorar la organització de la 

participació en aquest acte. 

Festa d’inauguració de l’escola: 

- Tallers: va costar molt trobar voluntaris, tot i que finalment van sortir. 

- Les samarretes han tingut molt bona acollida. 

Festa de fi de curs:  

Comentari [Z1]: Imagino que parles 
dels tallers de la festa d’inauguració. 
He posat un titolar perquè s’entengui 
millor. 
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- S’hauria de millorar l’organització de cara l’any que ve: Pensar d’evitar la calor (porxos, 

jocs d’aigua..). Millorar l’espai habilitant ombres i l’equip de so nou. Mirar d’incorporar 

una secció d’agraïments. Es proposa fer el mateix dia el sopar i la festa de tarda. 

Accessos a les festes: millorar els accessos adequant l’escala del carrer Quevedo (neteja de 

l’escala i millorar la il·luminació. També poder fer ús de l’ascensor i disposar de conserge en 

horari escolar o contractar-ne un per tal de garantir l’entrada i sortida de les famílies en 

qualsevol moment de la festa. 

Es fa una crida per augmentar el nombre de famílies en aquesta comissió.  

Comissió d’extraescolars 
La Mariana trasllada la valoració molt positiva per part de les famílies segons enquestes. El curs 

vinent es repetiran els tallers trimestrals de cine i ceràmica. Robòtica passarà a ser 

extraescolar anual. 

El casal de Nadal i Setmana Santa es tornarà a proposar i s’obrirà a famílies de fora de l’escola. 

El taller de tecnologia ofert per unes famílies de l’escola s’ha de tancar i donar resposta lo més 

aviat possible al pare/grup que ho ha proposat. 

S’està mirant d’ampliar el contracte amb Garbuix per a la Lourdes per tal que assumeixi més 

funcions administratives y de coordinació. 

També s’està treballant per ampliar l’assegurança d’accidents: Mònica de Garbuix passarà 

pressupostos que es revisaran per la comissió. 

Per al proper curs es mirarà de fer tallers amb famílies: ioga, circ... i altres peticions. 

Altres temes: 
Dia sense cotxes: La Mireia informa que el dia 22 de setembre es el dia sense cotxes. Des de 

l’Ajuntament tanquen el carrer Bailén i faciliten mobiliari per a realitzar activitats al carrer. 

També ofereixen la organització d’activitats. 

L’AFA hauria de mirar si ens interessa que els nens surtin al carrer a fer alguna classe com a 

escola o a fer activitats a partir de les 16:30. Les activitats les pot organitzar l’AFA o 

l’ajuntament. 

Es demana  posar una valla a la sortida del passatge que connecta amb la plaça Lennon. S’ha 

de demanar al districte (Mobilitzacions). 

Es presenta un pressupost d’un armari per al despatx de l’AFA. Es recolliran més pressupostos 

(Mariana). 


