
Assemblea	  AFA	  Escola	  L’Univers	  
	  
Data:	  3	  de	  maig	  de	  2017,	  21	  h	  
Lloc:	  Menjador	  de	  l’escola	  L’Univers	  
Assistents:	  Natàlia	  Gascué,	  Belén	  Sobrino,	  Maria	  Janer,	  Neus	  Cunill,	  Gaëlle	  Esqué,	  
Zahara	  García,	  Pau	  Plana,	  Ferran	  Casals,	  Nina	  González,	  David	  Pasqual,	  Bego	  Tadeo,	  
Eva	  Donés,	  Norma	  Abril.	  
	  
	  
	  
Ordre	  del	  dia:	  
	  

1. Presentació	  del	  full	  de	  ruta	  de	  la	  Comissió	  de	  Gènere	  
2. Aprovació	  de	  les	  activitats	  extraescolars	  
3. Situació	  de	  la	  proposta	  de	  Pati	  Obert	  
4. Proposta	  d’instal.lar	  un	  tendal	  al	  pati	  
5. Presentació	  del	  document	  sobre	  la	  participació	  de	  famílies	  i	  escola	  
6. Proposta	  de	  participació	  de	  representants	  de	  cada	  classe	  a	  les	  assemblees	  

de	  l’AFA	  
7. Idees	  i	  propostes	  

	  
	  
	  
1.	  Presentació	  del	  full	  de	  ruta	  de	  la	  Comissió	  de	  Gènere	  
	  
La	  comissió	  de	  Gènere	  presenta	  el	  seu	  full	  de	  ruta.	  Comentat	  i	  fetes	  les	  esmenes	  
pertinents,	  queda	  aprovat.	  	  
	  
El	  document	  es	  presenta	  annexat	  en	  un	  pdf.	  
	  
	  
	  
2.	  Aprovació	  de	  les	  activitats	  extraescolars	  
	  
a)	  La	  comissió	  d’Extraescolars	  presenta	  les	  activitats	  extraescolars	  que	  proposarà	  
a	  l’escola	  per	  al	  curs	  2017-‐18,	  pendents	  d’aprovació	  al	  Consell	  Escolar.	  
	  
Es	  mantindran	  totes	  les	  activitats	  extraescolars	  actuals	  (Música,	  Teatre,	  Anglès,	  
Circ,	  Robòtica,	  Volei	  i	  Iniciació	  Esportiva).	  A	  més,	  es	  proposa	  incloure	  Escacs,	  
Cinema	  i	  Dansa.	  
	  
b)	  Pel	  que	  fa	  a	  l’activitat	  de	  Batucada,	  s’acorda	  que	  a	  partir	  del	  curs	  vinent	  
s’organitzi	  des	  de	  la	  comissió	  d’Activitats	  Familiars	  per	  tal	  de	  deslliurar	  la	  Maria	  
Janer	  i	  el	  Josep	  Maria	  de	  les	  tasques	  d’organització,	  que	  són	  qui	  s’en	  han	  encarregat	  
aquest	  curs.	  
	  
c)	  Es	  parla	  també	  de	  les	  acollides,	  que	  aquest	  curs	  han	  suposat	  una	  despesa	  molt	  
elevada	  a	  l’AFA.	  Es	  valora	  la	  possibilitat	  de	  que	  les	  reunions	  amb	  famílies	  
organitzades	  per	  l’escola	  (reunions	  de	  presentació	  de	  curs...)	  es	  paguin	  a	  mitjes	  



entre	  escola	  i	  AFA.	  Es	  valora	  la	  possibilitat	  de	  que	  l’acollida	  de	  les	  reunions	  
organitzades	  per	  l’AFA	  sigui	  només	  gratuita	  per	  a	  socis	  de	  l’AFA	  i	  que	  els	  no	  socis	  
hagin	  de	  pagar.	  
	  
	  
	  
3.	  Situació	  de	  la	  proposta	  de	  Pati	  Obert	  
	  
La	  comissió	  d’Activitats	  Familiars	  proposa	  esperar	  al	  canvi	  de	  direcció	  del	  curs	  
vinent	  per	  intentar	  tornar	  a	  engegar	  el	  Pati	  Obert.	  Es	  debaten	  diferents	  models	  de	  
Pati	  Obert:	  amb	  infants	  petits	  i/o	  grans,	  diferents	  espais	  (àgora,	  pista	  esportiva	  o	  
tot	  l’atri),	  propostes	  de	  dinamització	  (materials,	  activitats	  dirigides	  per	  un	  
monitor...),	  amb	  monitor	  encarregat...	  Es	  parla	  també	  de	  la	  possibilitat	  d’adherir-‐se	  
al	  format	  de	  Patis	  Oberts	  al	  Barri,	  gestionat	  per	  l’Ajuntament.	  Finalment	  s’acorda	  
que	  Activitats	  Familiars	  treballarà	  en	  una	  proposta	  per	  presentar	  a	  direcció	  
setembre	  vinent.	  
	  
	  
	  
4.	  Proposta	  d’instal.lar	  un	  tendal	  al	  pati	  
	  
Escola	  i	  Afa	  estan	  d’acord	  en	  que	  cal	  un	  tendal	  per	  a	  tapar	  el	  sol	  a	  la	  pista	  esportiva	  
de	  l’Atri.	  Aprenentatges	  ha	  encarregat	  un	  pressupost,	  però	  encara	  no	  l’han	  rebut.	  	  
	  
	  
	  
5.	  Presentació	  del	  document	  sobre	  la	  participació	  de	  famílies	  i	  escola	  
	  
Es	  presenta	  el	  document	  fruit	  del	  debat	  que	  va	  tenir	  lloc	  a	  l’assemblea	  de	  l’Afa	  
sobre	  la	  relació	  entre	  famílies	  i	  escola.	  Es	  comenta	  i	  es	  fan	  les	  esmenes	  pertinents.	  
	  
El	  document	  es	  presenta	  annexat	  en	  un	  pdf.	  
	  
	  
	  
Per	  manca	  de	  temps,	  queda	  pendent	  per	  a	  la	  propera	  assemblea	  el	  tema	  següent:	  
	  
-‐	  Proposta	  de	  participació	  de	  representants	  de	  cada	  classe	  a	  les	  assemblees	  de	  
l’AFA	  
	  


