
ACTA ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA AFA L’UNIVERS 
 
Data:   17/03/16 
Lloc:   Bar Pirineus 
Assistents: Bet Almirall, Lluís Sangerman, Ferran Casals, Liliana Pinacho,  
  Natàlia (P3), Zahara García. 
 
 
Es convoca assemblea extraordinària amb un únic punt del dia:  
 
1. Aprovació d’una partida pressupostària per a la formació de monitors  
 
La comissió de Migdia trasllada la necessitat de fer un taller d’educació emocional 
per als monitors de Migdia (que també col.laboren amb extraescolars, acollida, 
sortides d’escola, etc.). Ara que els infants van creixent i que els conflictes entre ells 
es van fent més complexos es fa necessari que els monitors tinguin eines i recursos 
per a poder acompanyar-los en aquestes situacions i ajudar-los a resoldre-les. 
 
La iniciativa ha sorgit de Garbuix qui, després de consensuar-ho amb l’escola, ha 
plantejat a la comissió de Migdia la possibilitat de rebre aquesta formació, per a la 
que demanen si podem col.laborar econòmicament. 
 
Ja que l’AFA tenia pressupostada una partida a aquest efecte que no es va arribar a 
utilitzar (300 € - curs 2012-13), i després de valorar altres opcions, a  l’assemblea 
s’arriba a l’acord que sigui l’AFA qui assumeixi l’import íntegre de la formació. El 
preu de la formació és de 100 € per monitor i el número màxim de monitors que 
s’apuntarien és de 15.  
 
Afegeixo díptic amb totes les dades del taller. 
 
 

 
 



2. Precs i preguntes 
 
La Zahara proposa donar d’alta l’AFA Univers a la pàgina web DecidimBarcelona 
per tal de poder dur a terme reivindicaciones i propostes en nom de l’associació. 
 
Es decideix obrir un compte a nom de l’AFA i promoure una proposta per a 
convertir l’espai dels antics barracons de l’escola en un espai verd amb sauló i 
vegetació que inclogui: una pista poliesportiva amb canastes de bàsquet, un espai 
de joc per a primera infància amb sorral i instal.lacions de joc, un hort escolar d’ús 
compartit per a les entitats i associacions educatives del barri. 


