
Acta comissió mixta equip mestres-afa  
Data: 03/06/2010  
 
Assistents:    Cristina Fraga (directora)  

Clàudia (Violeta, Lluna) – comissió d’aprenentatges i relacions externes 
Nina (Luca, Sol) – comissió de tresoreria 
Mariana (Max, Lluna) – comissió d’obres i medi ambient  
 

1. Comissió mixta: Tal i com va comentar en la darrera reunió mixta, la Cristina farà 
arribar un model de document als emails de les comissions per a que cada 
comissió faci una avaluació del què s’ha fet en el marc de la comissió mixta durant 
aquest curs en funció dels objectius marcats a l’inici de curs i es recullin propostes 
de millora pel curs que vé. Els documents s’hauran de retornar a la Cristina abans 
del 23 de juny. Aquests documents s’inclouran dins de la memòria de curs de 
l’escola. 

2. Comissió d’obres: La Cristina fa un resum de la reunió mantinguda el 13 de maig 
de 2010 al Districte amb el regidor Guillem Espriu, la gerent Mari Fernández i el 
cap de Serveis Personals del Districte de Gràcia Josep Mª Raya. Els temes 
tractats a la reunió van ser: 
a. Revisió dels objectius i acords marcats en les reunions mantingudes el 

26/10/2009 i el 27/01/2010. En relació amb el manteniment de l’entorn de 
l’escola, la Cristina demana que es compleixin els acords que s’havien marcat 
en les reunions anteriors:  

• Col·locar una pilona al començament de la rampa. 
• Plantar vegetació en la franja de separació entre el pipi-can i l’escola. 

S’acorda que plantaran vegetació en aquesta zona i aixecaran la valla 
que separa el pipi-can de la plaça per evitar que els gossos saltin per 
sobre d’aquesta amb facilitat, tal i com passa actualment. 

• Es comenta la possibilitat del canvi del pipi-can per la zona destinada a 
petanques. Segons el districte, el canvi no és possible, principalment 
perquè el solar és privat i s’ha arribat a un acord amb el propietari per 
instal·lar la zona de petanques, no el pipi-can. De totes maneres 
comenten que durant el mes de setembre faran campanya de 
conscienciació dels usuaris del pipi-can amb presència de la Guàrdia 
Urbana un cop a la setmana. 

• També relacionat amb el tema del pipi-can, la Mari  Fernàndez diu que 
té intenció de respondre la carta enviada per  l’Afa de l’escola, la seva 
intenció era convocar una reunió amb l’Afa i fins ara no ho ha fet per 
problemes d’agenda. 

b. Presentació del nom de l’escola. L’escola presenta un document explicant 
com ha anat el procés participatiu per escollir el nom de l’escola així com l’acta 



de la reunió del Consell Escolar amb l’aprovació del nom. Falta que passi el 
Consell Escolar del Districte, on es convidarà a la direcció de l’escola a assistir  
per presentar el nom i després el Districte eleva la proposta al Consorci 
d’Educació de Barcelona qui formalitza el canvi. 

c. Obres d’enderroc dels edificis del solar per la nova escola. El districte està 
complint amb els terminis anunciats amb anterioritat, que eren al mes de juny 
2010 haver cessat l’activitat de la benzinera i haver començat l’enderroc dels 
edificis existents.  
El següent pas és la cessió del solar per part del Districte al Consorci. El 
termini per aquesta cessió és el mes d’octubre de 2010.  
El Consorci ha iniciat un avantprojecte de programa pel nou equipament. El 
solar té 2.700m2 i el que proposen és el següent: 

• CEIP 2 línies. 
• Escola Bressol de línia i mitja. 
• Pista poliesportiva soterrània: per ús de l’escola i el barri, comptarà 

amb una entrada independent de la de l’escola. 
• Aparcament soterrani. 

Les obres dependran del Consorci i no de Gisa,  sempre que l’aparcament 
s’inclogui en el projecte. Es proposa una reunió  dins del primer trimestre del 
curs 2010-2011 amb el Javier Sànchez i Miguel (responsable del departament 
de  direccions de construccions i manteniment escolar del Consorci d’Educació 
de Barcelona) amb la direcció de l’escola.                 

3. Comissió de Mediambient: La Cristina exposa el Projecte d’Agenda 21 
Escolar presentat pel curs 2010-2011: Petit Projecte mediambiental a l’Univers: 
l’hort escolar. Al llarg del mes de juny es rebrà la resposta de si s’ha aprovat el 
projecte o no. La proposta presentada es pot consultar al despatx de la Cristina. 
També es proposa fer una reunió explicativa (amb la col·laboració de la 
comissió de mediambient) al llarg del primer trimestre escolar sobre el projecte 
de l’Agenda 21 a tots els pares i mares de l’escola que estiguin interessats,  

4. Comissió d’externes: La Clàudia comenta que des de la Coordinadora 
d’Ampes de Gràcia proposen que el Consorci consideri la possibilitat de què el 
nou CEIP sigui una escola dels 3 fins als 16 anys. 

5. Comissió d’aprenentatges: La Clàudia explica de la mateixa manera com s’ha 
sol·licitat el taller : Educar és estimar, l’any que vé es pot demanar una activitat 
cada trimestre sense cap cost per les famílies que hi vulguin participar. 
Aquestes activitats estan organitzades per l’Ajuntament. 

6. Comissió de menjador: La Cristina comenta la proposta de l’escola de 
traspassar la gestió del menjador a l’Afa, en la propera assemblea de l’Afa s’ha 
de decidir si l’Afa portarà la gestió o no. El traspás de gestió i un canvi en 
l’empresa de Càtering s’ha d’aprovar sempre en Consell Escolar. També ens 



recorda que pensem en la viabilitat del canvi d’empresa de Càtering en aquests 
moments (mes de juny), la nova empresa haurà de muntar tot l’equipament de 
l’office abans de començar el curs, i garantir el servei de menjador  pels nens de 
P4. 

7. Comissió de tresoreria: La Nina explica que des de la comissió s’està 
el·laborant la justificació per a que es faci el primer pagament de l’Ajut per 
l’acollida matinal del curs 2009-2010. 

8. Comissió d’extraescolars: La Cristina explica com ha anat el procés per a que 
pogués ser possible la neteja en el període del casal d’estiu. En principi a finals 
de març l’AFA hauria d’haver presentat l’activitat a realitzar per tal de què tant el 
Districte com el Consorci homologuèssin l’activitat. Com a cas excepcional, es 
va fer l’homologació fora de termini. El Consorci s’ha compromés a fer-se càrrec 
del servei de neteja. 
Pels ajuts de casal d’estiu, la sol.licitud les ha de presentar el president de 
l’AFA com a màxim el dia 11 de juny. La relació de documentació es pot 
trobar en el blog de l’Afa. 
Per altra banda, la Cristina ens pregunta si tenim clar com es faran l’any que vé 
els contractes a les persones que s’ocuparan dels extraescolars quan aquestes 
no pertànyen a cap empresa de monitoratge.  

9. Comissió d’acollida: El proper dia 30 de juny a les 17.30 hores es farà la 
reunió amb les noves famílies que començaran el curs que vé. La Cristina 
proposa que algún membre d’aquesta comissió estigui en la reunió. 

10. Comissió mixta: S’acorda que en la primera reunió mixta del curs vinent 
s’estableixi un calendari de reunions.  
Aquest curs s’han fet cinc reunions de comissió mixta. Al llarg del curs s’han fet 
reunions per temes específics amb extraescolars, aprenentatges, mediambient 
i menjador. 
En la propera assemblea de l’Afa, s’ha de fer una proposta sobre la periodicitat 
de les reunions de comissions mixtes i valorar l’horari d’aquestes reunions. 
Últimament l’assistència ha disminuït i cal analitzar quins poden ser els motius. 
La comissió mixta  és el canal establert per la comunicació entre  l’escola i 
l’Afa, per tant és important que aquestes reunions comptin amb la major 
assistència possible per part de totes les comissions.  


