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Acta de l’assemblea de l’AFA de l’escola Univers  

Data: 10 d’octubre de 2017  
Hora de començament: 21:00h 
Hora d’acabament: 23:45h  
Lloc: Escola Univers  

Assistents   

Carola Castellà (3er, 1er), Eva Caro (Joana P5C), Anna Cols (4rt, 1er), Natalia Gacue 
(P5B), Steve Layne (P5B), Neus Cunill (P5B), Miriam Cocori (P5B), Eva Dones (6e, 
2on), Xavier Martin (P5C, P3), Norma Abril (6e), Belén Sobrino (P5A, P3B), Josep 
Maria Porta (1er, P4B), Rosana Curto (P5B), Mireia Molist (P5B), Ferran Casals (6e, 
4rt, P5C), Baptiste Sansierra (P5C), Miriam Bernabé (2on, P4), Diana Casellas (6e, 
4rt, 1er), Bet Almirall (5e, 2on), Laia Torras (6e, 4rt), Montse Ros (6e, 3er), Mariana 
Plana (6e, 1r, P4), Nina González (P5C, 6e), Lourdes Pequera (3er, P4), Pau Plana (6e, 
4rt), Otilia Cases (P5C), Zahara Garcia ((1er, 5e) i Lorena Silva (P3).  

Ordre del dia  

1) Aprovació de les activitats de les Comissions del curs 2016-2017  
2) Proposta de calendari de les assemblees per al curs 2017-2018  
3) Comissions mixtes: Gènere i Aprenentatge  
4) Full de ruta i pressupost de les comissions per al curs 2017-2018  
5) Idees i propostes  

Desenvolupament de la sessió  

1) Aprovació de les activitats de les Comissions del curs 2016-2017  
Cada una de les comissions presenta les activitats que han desenvolupat durant 
el curs 2016-2017: 

Comissió d’aprenentatge 
Han estat treballant en afavorir el treball entre les famílies i l’escola, elaborant 
documents que afavoreixin aquesta participació. Estan estudiant els resultats de 
les accions empreses l’any anterior. Han promogut xerrades per a les famílies 
programades amb col·laboració amb l’escola.  

Comissió tresoreria  
La feina feta és la mateixa que els cursos anteriors. La novetat del curs 
2016-2017 ha estat la gestió del canvi de nom i d’adreça de l’AFA ja que encara 
constaven les dades d’on estava ubicada l’escola els primers anys de la seva 
activitat.  
Proposen presentar el conjunt del pressupost previst per al següent curs en la 
propera assemblea quan cada comissió presenti el full de ruta 2017-2018, per tal 
de tenir una visió de conjunt.  

Comissió d’activitats familiars  
S’han realitzat diverses activitats: mercat d’intercanvi, una excursió, sortida de 
cap de setmana familiar, un club de lectura pels alumnes més grans, i altres. 
Aprofiten per remarcar que la sortida de cap de setmana en família va ser 



deficitària en 167€, i que valoraran les raons per les que ha succeït i intentaran 
proposar mesures.  

Comissió de comunicació  
La feina és la mateixa que els cursos anteriors de mantenir les famílies 
informades. S’ha promogut la comunicació per whatsapp dels grups classe, la 
pàgina web, els cartells i el plafó.  

Comissió Mobilitzacions  
Han augmentat els integrants de la comissió i treballen per a que així continuï. 
Han estat treballant en les reparacions necessàries per a l’escola.  
Estan en xarxa amb la Coordinadora d’AMPES.  
Han estat i estan reorganitzant-se per encaminar els seus objectius futurs.  

Comissió de Migdia  
Han elaborat el Pla de Funcionament de Migdia. Arrel d’això s’han produït 
bastant canvis. Han apostat per un menjador saludable. I han estat treballant en 
millorar la gestió de la comptabilitat (ex: impagats, etc...).  
Han intentat millorar la comunicació amb les famílies.  
Van negociar les condicions del dinar i del temps del migdia i varen aconseguir 
baixar el cost a 6,60€ i augmenta el nombre de monitors. Actualment hi ha 1 
coordinadora, 19 monitors i 1 monitor de suport un cop per setmana (monitor de 
música i treballa en aquesta línea amb els nens durant el temps del migdia).  

Comissió Secundaria  
L’any passat es van consolidar com a comissió independent de la comissió de 
mobilitzacions.  
Han estat fent el seguiment dels 3 instituts als que estan inscrits els alumnes de 
l’escola Univers (la Sedeta, Princep de Girona i Secretari Coloma). Hi ha la 
possibilitat d’un quart institut, l’institut Serrat i Bonastre. S’han mantingut  
reunions amb tots aquests instituts i amb el Consorci d’educació. També s’han 
mantingut reunions amb l’escola per mantenir-los informats.  
Estan participant d’una comissió que han creat totes les escoles que estan 
inscrites a l’institut Prince de Girona per fer el seguiment del nou projecte 
educatiu que estan implantant actualment.  

Comissió d’Extraescolars  
Han augmentat els integrants de la comissió. Valoren molt positivament els 
tallers de prova que es van fer durant el segon trimestre per valorar la 
possibilitat d’incloure’ls com a extraescolars el següent curs. Remarquen la bona 
relació amb Garbuix i que han augmentat les hores que la Coordinadora del 
Garbuix, Lourdes, dedica a l’AFA per als temes organitzatius.  
Aprofiten per remarcar que l’any anterior es van facturar les acollides 
proposades per l’AFA des de la comissió d’extraescolars. Es diu que aquest és un 
tema que caldria parlar en assemblea.  

Comissió de Festes  
S’han fet les mateixes festes que cada any: Xocolatada de Nadal, Carnestoltes i 
festa fi de curs.  
Remarquen que els gegantons i cap grossos han sortit dues vegades en activitats 
del barri, i es valora molt positivament.  

Comissió de Gènere  
Indiquen el moviment d’integrants en la comissió, tant d’entrada com de 
sortida.  
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A mig curs es va fer una proposta de canvi de full de ruta, i com que cal que sigui 
aprovat en assemblea no varen poder desenvolupar molts dels objectius que 
tenien previstos.  

L’assemblea decideix aprovar les activitats del curs 2016-2017 realitzades per les 
comissions.  

2) Proposta de calendari de les assemblees per al curs 2017-2018  
Es proposa la calendarització de les assemblees que es portaran a terme durant 
el curs 2017-2018. Es proposa des de la coordinadora de l’AFA i els criteris han 
estat realitzar una assemblea cada dos mesos, canviant de dia de la setmana i 
hora del dia.  

1 de gener de 2017 dv (17h) 
7 de febrer de 2018 dcr (21h) 
12 d’abril de 2018 dj (21h)  
5 de juny de 2018 dm (17h, depenent de l’assistència que hi hagi l’1 de 
gener de 2017)  

Aquesta calenderització no impedeix la possibilitat d’assemblees extraordinàries 
en cas de ser necessàries.  

3) Comissions mixtes: de gènere i d’aprenentatge  
S’exposa a l’assemblea que l’últim Consell Escolar els representats de l’escola 
Univers van proposar suspendre temporalment les comissions mixtes de gènere i 
aprenentatge ja que consideren que hi ha membres d’aquestes comissions que 
han mostrat desconfiança cap a l’escola. L’escola demana que aquestes persones 
no siguin interlocutores amb l’escola d’ambdues comissions. Els representants de 
les famílies, davant el desconeixement dels fets que es plantejaven al Consell 
Escolar, van proposar de plantejar la problemàtica a l’assemblea per aclarir els 
fets.  
Es debat llargament el tema, es podria destacar de les observacions fetes que:  
- Es posa en valor la necessitat que aquestes dues comissions siguin comissions 

mixtes.  
- Es manifesta que es creu que l’escola ha passat la responsabilitat a l’AFA  
- També es manifesta que la confiança i la voluntat de treballar és important. 

En aquest punt és on hi ha més debat ja que hi ha qui considera que l’escola 
no hauria de perdre la confiança amb les persones amb qui no vol treballar ja 
que segurament són persones amb moltes ganes de treballar i pel contrari hi 
ha altre participants que manifesten que un cop l’escola ha manifestat la 
suspensió de les comissions mixtes és important mantenir el diàleg pel bé de 
la resta de famílies representades per l’AFA i cedir la interlocució a altres 
membres de la comissió que puguin desencallar la suspensió.  

Finalment es planteja votar dues propostes:  
a) Que sigui l’escola qui comuniqui personalment a qui no consideren que 

puguin ser interlocutors vàlids, per protegir l’anonimat d’aquestes  
b) L’AFA demana que temporalment hi hagi interlocutors a les comissions 

mixtes i a la coordinadora i es demana que aquelles persones que en 
formin part i que no tinguin una relació poc fluida amb l’escola es 
proposin com a voluntaris per ser interlocutors temporals.  

Es vota i s’aproven les dues propostes.  

4) Aprovació dels fulls de ruta del següent curs 2017-2018  
No hi ha temps per presentar aquest punt. Es posposa fins a la següent 
assemblea.  



5) Altres  
Es passa per power point un memorial sobre les feines fetes el curs 2016-2017. 
S’adjunta com annex.  

Acords   

1. S’aproven les activitats de les Comissions del curs 2016-2017.  
Comissió d’activitats familiars  
Comissió d’aprenentatge  
Comissió de comunicació  
Comissió d’extraescolars  
Comissió de festes  
Comissió de gènere  
Comissió de migdia  
Comissió de mobilitzacions  
Comissió de tresoreria  
Comissió de secundaria  

2. S’aprova la proposta de calendari de les assemblees per al curs 2017-2018  
1 de gener de 2017 dv (17h) 
7 de febrer de 2018 dcr (21h) 
12 d’abril de 2018 dj (21h)  
5 de juny de 2018 dm (17h, depenent de l’assistència que hi hagi l’1 de gener 
de 2017)  

3. S’aprova sobre les comissions mixtes de gènere i d’aprenentatge:  
Que sigui l’escola qui comuniqui personalment a les persones a qui no 
consideren que puguin ser interlocutors vàlids de les comissions mixtes de 
gènere i d’aprenentatge per protegir l’anonimat d’aquestes.  
L’AFA demana que temporalment hi hagi interlocutors a les comissions mixtes 
i a la coordinadora i es demana que aquelles persones que en formin part i 
que no tinguin una relació poc fluida amb l’escola es proposin com a 
voluntaris per ser interlocutors temporals.  


