
Assemblea de l’AFA del 18 d’octubre de 2016, a les 21h. 
 
La representant de l’AFA al Consell Escolar comenta que el dia anterior es va celebrar 
reunió del Consell Escolar i que ella ja fa quatre anys que hi és present. Demana un 
relleu per posar fi al seu compromís. Ser representant de l’AFA al CE representa assistir 
a totes les assemblees i formar part de la Coordinadora de l’AFA. Es proposa que 
aquest sigui un punt a l’ordre del dia de la següent assemblea. Els representants de les 
famílies que estan al CE tenen un compromís de dos anys, alternats entre els 3 
membres. Es proposa que el representant de l’AFA també hi estigui només 2 anys per 
poder fer un relleu més coordinat amb les altres tres persones. 
 
Comissió d’Activitats familiars 
 
Es proposen crear xarxa entre les famílies de l’escola, passar-ho bé i donar ajuda 
mútua. 
Respecte al “pati obert” (poder disposar d’un espai a l’escola després de la jornada 
escolar perquè les famílies es relacionin i els infants juguin) recorda que l’escola va 
oferir fer una prova la passada primavera, els divendres. L’espai cedit era la pista 
ballada de l’atri. En aquella ocasió no van sortir famílies voluntàries per fer-se càrrec 
de la vigilància de la porta i de l’espai. Argumenten que potser les famílies més 
veteranes no van saber fer bé el traspàs perquè les famílies de P3, P4 i P5 se 
n’ocupessin. 
El “cap de setmana en família” es valora molt positivament, tot i la despesa que suposa 
per cada família. També es volen potenciar activitats que impliquin menys cost 
econòmic o totalment gratuïtes, com alguna sortida tipus una caminada a la natura 
fent pícnic o alguna sortida cultural. 
Els darrers dos anys es va oferir la possibilitat de becar alguna plaça del cap de 
setmana amb famílies i es va poder dur a terme amb una família que ho va sol·licitar. 
En el cas que hi hagués una demanda de beques més gran, caldria veure si és viable. 
Volen proposar una activitat que es pugui realitzar en família, com per exemple un 
club de lectura d’un dia, la sortida a l’auditori o la novetat d’aquest any que és el grup 
de percussió o batucada. 
Es demana que les activitats de mares i pares que es fan a l’escola puguin començar 
més tard, cap a les 9 i no a les 8 del vespre, per poder conciliar millor amb la família. 
Aquest any l’escola ha demanat que les activitats acabin abans de les 21.30. Si el 
problema és l’alarma de l’escola, es pot mirar d’aportar alguna solució des de l’AFA. 
S’anuncia que a la darrera reunió de Coordinadora amb l’escola es va proposar que els 
darrers divendres de cada mes pot haver-hi una reunió amb l’escola per parlar de 
diferents inquietuds, sota petició via correu i anunci d’ordre del dia. Es proposa, doncs, 
parlar del tema de les activitats d’adults el proper divendres de fi de mes. 
Respecte al pati obert es reclama que no s’han explicat prou bé les responsabilitats 
que implica ser-ne voluntari. Des de la Comissió es respon que sí que es va explicar i 
que la responsabilitat es basa en seguir les normes d’ús de l’escola, com no enfilar-se i 
no fer ús de patinets, per exemple, i també tancar i recollir l’espai que s’hagi utilitzat. 
Es proposa contractar un monitor perquè faci aquesta feina de control de porta 
d’accés a l’atri. 



També es pregunta si l’escola cedeix l’ús de les instal·lacions de l’atri en cap de 
setmana, per saber com es gestiona. De fet, qualsevol associació pot demanar-ne l’ús i 
nosaltres com a AFA també ho hauríem de poder fer. 
També es planteja si es podria utilitzar la pista de l’atri pels alumnes que juguen a 
futbol a la plaça John Lennon, ja que el seu joc suposa un risc per els altres infants més 
petits i els adults que hi ha a la plaça. Es respon que si es fes aquest ús de l’atri es 
perdria l’esperit del “pati obert”. D’altra banda, es comenta que el fet que l’espai de 
“pati obert” sigui la pista de l’atri, no permet que els adults puguin seure per parlar, i 
es respon que es poden adquirir cadires plegables per aquest ús. El proper divendres fi 
de mes també es demanarà a l’escola poder reprendre la prova de fer “pati obert” 
perquè es considera una experiència molt positiva que s’hauria de reprendre. 
 
Comissió d’Aprenentatges 
 
Estan en fase de definir les tasques que s’ha proposat des de l’escola a la darrera 
reunió de Coordinadora. Però depenen d’una reunió que tenen amb la Núria (cap 
d’estudis i enllaç amb la Comissió) el proper 4 de novembre. 
Es centren en organitzar xerrades, dinamitzar la participació de les famílies ens els 
tallers fet s a les classes i aportar propostes per projectes on hi participen famílies i 
escola. 
Proposen crear subcomissions de treball per: les propostes del pati, la creació de 
materials didàctics, etc., per poder optimitzar la feina de la Comissió. 
Volen reflexionar en la relació de família-escola i la participació de cada una, preparant 
una possible assemblea temàtica per plantejar que espera l’AFA de l’escola, i 
presentar-ne les conclusions a l’escola. Plantejant la possibilitat d’un assessorament 
extern per ajudar a treballar aquesta relació. 
Respecte les xerrades a les famílies i mestres, es proposa fer-ne una per infantil i una 
altra per primària. Volen fer una enquesta a les famílies per saber quins interessos 
tenen. Un cop realitzades les xerrades, penjar-les a la web de l’AFA perquè estiguin 
disponibles, tal i com es va fer amb la del curs passat. Durant les mateixes xerrades, 
que el servei d’acollida pugui permetre l’accés als germans dels alumnes. 
Per altra banda, l’escola ha demanat una coordinació per elaborar el material didàctic i 
volen saber en quins termes es basa. Si la relació serà que l’escola proposi i les famílies 
executin o també serà de manera inversa. Respecte a la feina dels voluntaris o 
“manetes”, a la darrera coordinadora es va demanar que les famílies poguessin tenir 
un paper més actiu en les propostes. 
Es comenta que fa un parell d’anys es va crear un pinterest per proposar idees des 
d’aprenentatges i que l’escola ho va rebre positivament. El pati que hi havia als 
barracons es va basar en una d’aquestes idees, proposades des d’aprenentatges. 
Una altre de les tasques que l’escola ha demanat a la Comissió és encarregar-se del 
“camí escolar” per accedir a l’escola. 
Respecte al procés participatiu per decidir les propostes d’espais al pati, no es farà 
aquest curs perquè l’escola ha argumentat que prefereix centrar els esforços en el 
projecte de la biblioteca. 
Es reflexiona perquè cal crear una biblioteca si tenim un equipament al barri i molt a 
prop de l’escola. La biblioteca del Districte podria rebre la visita puntual dels alumnes i 
després servir els llibres necessaris temporalment. Però quin tipus de biblioteca vol 



l’escola? En el projecte d’obra es parlava de mediateca, fusionant els conceptes d’aula 
d’informàtica i de biblioteca. Es preguntarà a la propera reunió amb l’escola quin 
concepte de biblioteca tenen projectat. 
Pel que fa a la participació de voluntaris a l’escola, es diu que una cosa és penjar 
prestatges i l’altre és elaborar material didàctic. També es demanarà a l’escola qui és 
l’encarregat de fer el manteniment de les intervencions que s’han fet al pati fins ara, si 
la mateixa escola o les famílies.  
Pel que fa al debat sobre la “jornada compactada”, es tornarà a reobrir el seu 
plantejament. Es comenta que uns anys, es diu que un 90% de les famílies no hi estava 
interessat, així doncs que abans de plantejar-ho a l’escola caldria saber quin 
percentatge de famílies hi estan a favor. 
Respecte les accions entorn a la LOMCE es pregunta qui ho ha de liderar, si 
aprenentatges o mobilitzacions. 
Respecte a la Comissió d’aprenentatges se’ls demana una bona presència a la 
Coordinadora i un bon traspàs d’informació als seus membres. 
 
Comissió de Comunicació 
 
Es comenta que l’escola ha encarregat a la Comissió el procés per l’elaboració d’un nou 
logotip corporatiu de L’Univers, i es farà amb un representant de l’equip docent. 
Per altra banda s’informa que es mantenen els tres canals de difusió d’informació de 
les activitats de l’AFA: el butlletí de notícies, que es publica els dilluns via correu 
electrònic, els missatges de whatsapp que s’utilitzen per informacions d’última hora, i 
s’envien entre setmana, i els cartells que es pengen a la cartellera de l’entrada de 
l’escola. S’informa que els butlletins de notícies també es penjaran a la cartellera 
perquè totes les famílies de l’escola hi tinguin accés. 
 
També s’informa que entraran en funcionament les noves adreces de correu per cada 
comissió amb el nou domini afaunivers.cat i que s’enviarà un petit manual a cada 
Comissió per poder gestionar el compte. També s’afegeix que es podrà crear qualsevol 
adreça de correu, encara que sigui de manera temporal, que faci falta, com per 
exemple podria ser castanyada@afaunivers.cat 
 
Per altra banda, es comenta que es vetllarà perquè les Comissions siguin conscients 
dels canals d’informació i els dies de la setmana que es publiquen, habilitant una 
adreça específica pel butlletí de notícies: butlletí@afaunivers.cat 
 
Comissió d’extraescolars 
 
Informen que tenen hi ha dues persones noves a la Comissió respecte el curs passat. 
Han ampliat molt l’oferta d’extraescolars respecte altres anys, gràcies als tres grups de 
P4. 
Els tallers han permès provar les activitats, anuals i trimestrals. Estan contents perquè 
tenen molts alumnes tot i com n’és de petita l’escola actualment. 
Ja han fet la reunió amb l’escola de principi de curs. Totes les activitats proposades han 
tirat endavant excepte el beisbol, que segurament no es farà. Havien proposat beisbol 
i patinatge perquè són esports diferents als que acostumen a ser més majoritaris com 



el futbol o el bàsquet, però s’associava massa el beisbol pels nens i el patinatge per les 
nenes. El vòlei l’han aconseguit tirar endavant perquè hi ha moltes nenes apuntades 
però també nens. 
També s’ocupen de les acollides als alumnes durant les reunions de pares i de les 
acollides matinals. També de les acollides de tarda de dilluns a dijous, que és quan hi 
ha extraescolars. 
Han demanat fer activitats extraescolars al migdia, però de moment han respòs que 
no. Es debat si és un problema econòmic, per no discriminar famílies que no s’ho 
puguin permetre, o de filosofia del centre, que defensa respectar el descans al migdia. 
Els Casals també es gestionen per part de la Comissió, aprovats per l’escola, perquè es 
realitzen en espai escolar. Les Colònies també les organitzen, sense intervenció de 
l’escola. 
El contracte amb l’empresa Garbuix (que gestiona els extraescolars) suposa molta 
feina. S’ha decidit ampliar el contracte de la Lurdes, la responsable dels monitors i de 
l’espai d’extraescolars, i s’està tancant el pressupost per dur-ho a terme. 
També s’explica que l’assegurança d’accidents no cobreix tota l’activitat 
d’extraescolars: Garbuix en cobreix una part però n’hi ha una altra que està 
descoberta. 
L’endemà d’aquesta assemblea hi ha una reunió amb Garbuix i la Comissió per millorar 
la gestió que fa la mateixa empresa Garbuix. Es comenta que ja fa un temps que hi ha 
propostes de treball a Garbuix que no acaben de dur-se a terme. 
Per altra banda, es demana més comprensió a les famílies pel que fa a la gestió de la 
Comissió. Expliquen que al començament i final de curs és quan hi ha més volum de 
feina i tenen errors que cal saber comprendre. 
També informen que hi ha un nen amb necessitats educatives especials que necessita 
un monitor. Es demana a l’assemblea si es pot fer una petició d’un monitor voluntari a 
una l’empresa ECOM. L’assemblea diu que sí. 
 
Comissió de Festes 
 
Volen seguir promovent la cohesió entre la comunitat educativa i donar suport a 
l’escola en festes, sobretot per la nova quantitat d’alumnes que hi ha a l’escola. Es 
seguirà intervenint en el concert de Nadal i la xocolatada posterior, el carnestoltes i la 
rua fins a la plaça del Raspall, la festa de Sant Medir, el Sant Jordi sostenible, i el fi de 
curs juntament amb l’escola. 
Es demana la possibilitat d’instal·lar un toldo a l’atri per les activitats que tinguin lloc 
durant els mesos de més calor. S’acorda que se n’ocuparà la Comissió 
d’Aprenentatges. 
Es fa notar que durant la darrera festa celebrada a l’atri, es va fer un dispendi d’aigua 
innecessari per part d’alumnes que jugaven amb les aixetes. Es valora que es pugui 
jugar amb l’aigua quan fa tanta calor, però que sigui de manera controlada i en 
envasos on no es perdi tant volum d’aigua. També es demana la utilització d’envasos 
reutilitzables per les begudes que es serveixin a les festes. 
De cara a la festa de benvinguda de P3, s’han demanat al Districte envasos 
reutilitzables que ens cedeixen per l’ocasió. 
 
Comissió de gènere 



 
La Marta de la Comissió de gènere està malalta i excusa la seva presència. S’explica 
que s’ha creat aquesta comissió mixta amb l’escola i que l’Stephan del Consell Escolar 
en serà el representant.  Volen fer un diagnòstic de l’escola i l’AFA per tal de poder fer 
propostes de millora. Es farà formació dins de l’AFA i també internament a l’escola. 
 
Comissió de Migdia 
 
En són cinc a la Comissió, gràcies a la incorporació d’una persona nova. Repassen els 
objectius. Migdia comenta que absorbeix molt d’esforç en la gestió i administració de 
l’espai de menjador. És per això que volen externalitzar aquesta gestió fora de la 
Comissió. Volen dedicar més temps a altres aspectes més pedagògics com el “pla de 
funcionament de migdia”, on poder incidir en els hàbits i responsabilitats dels 
alumnes, com: parar taula, escombrar, etc. de manera rutinària i no esporàdica tal i 
com passa ara. 
Comenten que l’equip de cuina és nou i han comprovat que cuinen millor i s’entenen 
més bé amb els monitors. 
Una mare de P3 comenta que no sap què fa la seva filla a l’estona de migdia i li 
agradaria rebre més informació. Des de la comissió es respon que tenen pensat fer un 
butlletí de notícies temàtic per informar de què fan els alumnes que es queden a 
l’espai de migdia. Les famílies del cicle d’infantil remarquen que fa falta més 
informació per part de l’escola a l’inici de curs. Pregunten quina és la persona referent 
del menjador per resoldre dubtes que sorgeixen. Es respon que és la Lurdes de 
Garbuix. També es comenta que hi ha molt de soroll al menjador, que es percep des de 
fora el carrer, i que això es tradueix en que no és un espai de calma, tal i com seria 
necessari. Per altra banda, es demana més formació als monitors pel que fa a la 
transmissió d’hàbits als infants. També es pregunta si la cuina ja té el permís de sanitat 
per treballar i es respon que sí. 
La comissió també informa que ja tenen els drets d’imatge de molts infants i que, per 
tant, es podran fer fotos per difondre a les famílies. També s’ha demanat poder fer un 
petit llibre de receptes dels plats que es cuinen a l’escola i que tant d’èxit tenen entre 
els alumnes. 
 
Comissió de Mobilitzacions 
 
Una vegada aconseguida la construcció de la nova escola, ara la Comissió se centra 
més en el seguiment a secundària. També es treballa en el recordatori de la història de 
l’escola en la subcomissió de memorial. 
Es fa notar una mancança de l’AFA en el treball de reivindicació d’escola pública, 
Lomce, Assemblea groga, etc. Actualment, no hi ha ningú que representi l’AFA i 
s’encarregui de participar-hi. Es demana si el memorial és una necessitat imminent o 
es poden ocupar d’aquest espai de reivindicació. Es respon que la gent de memorial 
només vol fer memorial, i que l’any que ve surt la primera promoció de l’escola i el 
memorial serà un bon recurs per celebrar-ho. 
Es busca gent per mantenir les relacions externes i fer petits projectes a l’escola. 
Per altra banda, s’informa que hi ha un petit espai exterior a dalt de tot de l’edifici de 
l’escola on els alumnes podrien treballar temes mediambientals. Pot ser seria ara el 



moment d’activar-ho, perquè els espais ja estan preparats amb les obres que s’han fet 
a l’escola. La comissió també treballa amb l’espai per patinets i les millores a l’edifici. 
Es comenta que el sistema de ventilació no funciona bé perquè no se’n fa un bon ús. El 
personal docent obra les finestres de les aules quan no haurien de fer-ho, perquè el 
sistema de ventilació ja renova l’aire automàticament. De fet, l’aire que entra per les 
finestres obertes no està filtrat i és més dolent que el que tindríem filtrat. Es proposa 
que es formi algú que no siguin els mestres per poder fer funcionar aquest sistema de 
manera correcta. El sistema de ventilació fa soroll, però l’aire queda més net. 
Pel que fa a les reunions de la coordinadora d’AMPES, assemblea groga, etc. fins al 
curs passat hi havia tres persones de l’AFA que hi assistien, però demanen un relleu 
perquè si no, aquest curs no hi tindrem representació. 
 
Són les dotze de la nit i es dispara l’alarma de l’escola, fent impossible el seguiment de 
l’assemblea, per la qual cosa se suspèn. Possiblement, algun punt pendent es passarà a 
la reunió de Coordinadora de l’AFA. 


