
ACTA 
 
 
 

ASSEMBLEA DE L’ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES DE L’ESCOLA L'UNIVERS 
 
 
 
Data: 29/04/2014    Hora: 21 h   Lloc: Escola l’Univers 
 
 
Assistents (16 persones): Clàudia Aguilar (2n, P4), Fina Antonijuan (2n), Anna 
Borrell (P5), Carme Breco (P4), Carola Castella (P4), Anna Cols (P5), Elisabet Curt 
(P3), Zahara García (1er), Laura Hurtado (1r, P3), Irene Lop (2n, P4), Carlos López 
(P5), José Lloret (1r, P4), Eva Puchol (P4), Helena Ricomà (P4), Maria José Ruiz (P3), 
Mireia Zabala (2n, P5). 
 

Ordre del dia / Temes tractats: 
1. Pressupost menjador 2014-15 
2. Proposta per modificar l’organització de les festes de l’escola. 
3. Proposta i pressupost nova web de l’AFA 
4. Valoració jornada continuada. 
5. Informació sobre els propers actes de mobilitzacions previstos  

 

1) Pressupost menjador 2014-15 / Exposa: comissió de migdia 

Acords/properes accions: 

L’AFA aprova el pressupost de menjador de Garbuix pel curs 14-15 que inclou 9 

monitors (2 més que l’any passat, un per un curs més i un altre de reforç als dos torns 

de menjador), a més de 2 hores de reunions mensuals de l’equip de monitors. L’AFA 

aprova que el preu del menú sigui de  7.48 € (0,79 € per sobre del preu màxim de la 

Generalitat, que són 6,20 €). Les famílies, però, paguen una quota de 6,99 €,la 

mateixa quota mensual que aquest curs 13-14 (123 €/mes/nen). L’AFA assumeix la 

diferència del preu de menú, que es cobrirà en gran part amb els pagaments dels 

usuaris esporàdics del menjador (fixos i no fixos). Tot i així, s’ha calculat un dèficit 

aproximat anual de 3.800 euros, que l’AFA assumeix perquè disposa d’un romanent de 

menjador acumulat amb què cobrir aquest dèficit. En tot cas, el dèficit és estimatiu i pot 

variar en funció dels nens que s’inscriguin fixes a menjador el curs vinent i dels nens 

esporàdics. Es deixa constància que Garbuix ha facilitat un acord per tal d’ajustar-se a 

les condicions proposades per l’AFA. 

2) Proposta per modificar l’organització de les festes de l’escola. Exposa: 

comissió de festes 

Acords/properes accions: 

La comissió de festes demana un canvi en la organització de festes de cara al curs 14-

15. S’aprova concentrar esforços en 2 festes l’any (Nadal i final de curs) i que 

s’impliquin en organitzar-les el curs de P4 (per Nadal) i el curs de segon (per final de 



curs). Per la festa de Carnestoltes es reduirà la participació de la comissió en els actes 

(fins ara es feia el pregó i es portava el Rei Carnestoltes a l’escola) i per Sant Jordi la 

comissió s’ocuparà de l’intercanvi de llibres sostenible i d’organitzar un berenar 

(opcionalment, si el pressupost ho permet, s’organitzarà un conta contes i/o actuació). 

L’AFA decideix que aquest curs 2014 farà una festa de fi de curs al vespre: organitzarà 

un sopar de carmanyola i un concert de nit. Un format que creu que tindrà més èxit de 

participació de cara als adults i que s’adequa més a una escola amb nens més grans. 

Pel que fa a la festa que s’organitza amb l’escola, la comissió de festes s’ocuparà 

d’organitzar el berenar (els gelats) i una actuació però no es faran jocs per la quitxalla. 

3) Proposta i pressupost nova web de l’AFA / Exposa: comissió de 
comunicació 

 
Acords/properes accions: 

La comissió de comunicació anuncia canvis en la seva composició (una antiga 

component marxa i s’incorporen 3 persones noves). L’AFA aprova un pressupost de 

556,6 euros per substituir el blog de l’AFA per una web més visual, que a més a més 

permet fer un butlletí periòdicament, de manera que es concentri tota la informació en 

un sol moment (i es pugui prescindir els correus que arriben de manera 

desordenada).El proveïdor encarregat de fer aquesta web es el mateix que ha fet la 

web de l’escola i es podran aprofitar coses (per exemple no cal pagar per tenir domini 

propi). A més a més es van demanar altres pressupostos i es parlava d’entre 1200€ i 

2000€. 

4) Valoració jornada continuada / Exposa: comissió d’aprenentatges 
 

Exposició: 

Des de la comissió d’aprenentatges s’explica què significa la jornada compactada, què 

es requereix per  posar-la en pràctica i quina és la postura del claustre de l’escola 

(veure ANNEX). Amb tot això demana a l’AFA si està d’acord a conèixer més en detall 

com l’han posat en pràctica altres escoles del nostre entorn  

Acords/properes accions: 

L’AFA ho aprova i es decideix que des de la comissió d’aprenentatges s’informarà a 

l’escola que es vol estudiar aquest tema, però també es deixa clar que abans de 

demanar a l’escola que s’apliqui una jornada continuada s’haurà de veure quina és 

l’opinió de la majoria de les famílies. 

5)  Informació sobre els propers actes de mobilitzacions previstos / Exposa: 
comissió mobilitzacions 
 

6 de maig: Es celebra el plenari del barri de 19h a 23h i hi aniran representants de la 

comissió per demanar compromís amb la construcció de l’escola. També es 

plantejaran altres qüestions per garantir una educació pública de qualitat al barri. Tot 

això es farà cap a les 23h i es demana que més famílies vagin a fer de “claca” amb les 

samarretes grogues.  



14 juny: SomEscola organitza una cercavila de gegants i capgrossos al centre de la 

ciutat per reclamar la permanència del català a les escoles i aquell mateix dia, 

l’Assemblea Groga de Gràcia organitza una Paella Popular, per tal de dinamitzar la 

creació de la Xarxa d’escoles Grogues de Gràcia. Es demana si l’AFA ens inscrivim a 

la Cercavila de SomEscola per desfilar els nostres gegantons. També es valora la 

necessitat de coordinar els dos actes, per tal de assegurar màxima presència de les 

famílies. Tothom hi està d’acord.  

 

Temes que queden pendents: 

A la propera assemblea del 3 de juny, cal renovar els càrrecs de l’AFA.  


