
 
 
 
Acta de l’assemblea de l’AFA de l’escola Univers  
 
Data: 1 de desembre de 2017  
Hora de començament: 17:00h 
Hora d’acabament: 20:00h  
Lloac: Escola Univers  
 
 
Assistents   
 
Monica Cimiano (P5C), Marta Cruz (P5C), Mònica Ibáñez (6è), Lluís Sangermán (6è), Diana 
Casellas (6è-4rt, 1er), Maria Panlorbo (P5B), Emeterio Gomez (P4A), Claudia Aguilar (6è, 3r, 1r), 
Carme Breco (P5-3r), Meri Martorell (3r), Sophie Kasser (3r, 1r), Stephane Levy (3er, 1er), 
Montserrat Ros (3r, 6è), Zahara Garcia (1r, 5è), Ernes (P5B), Mireia (P5B), Sandra Cartagena 
((P3, P5), Ferran Casals (P5, 4rt, 6è), Mariana Plana (P4, 1r, 6è), Cira Valiño (P5A), Nina 
González (6è, P5), Tirso Lòpez (P5A), Maria Janer (P4-1r), Neus Cunill (P5B), Miriam Bernabé 
(2on, P4), Miriam Cocori (P5B), Isabel Villar (P4B), Lourdes  Pequera (P4B-3er), Otilia Cases 
(P5C)  
 
Ordre del dia  

 
1) Aprovació dels fulls de ruta de les comissions 
2) La comissió de tresoreria presenta la previsió de despeses pel curs 2017-2018 
3) Debatre sobre com es vol gestionar en el futur la despesa que assumeix l’AFA en les 

acollides durant les activitats de l’AFA o de l’escola.  
4) Debatre sobre si l’AFA Univers vol adherir-se al manifest de la Coordinadora d’AMPA de 

Gràcia.  
5) Iniciar la reflexió sobre el funcionament de l’AFA  
6) Debatre sobre si la Coordinadora pot prendre decisions que agilitzin el funcionament de 

l’AFA.  
 
Desenvolupament de la sessió  
 
1) Aprovació dels fulls de ruta   

Cada una de les comissions presenta el seu full de ruta per al curs 2017-2018 per a la seva 
aprovació en assemblea:  
- Activitats extraescolars: s’aprova el full de ruta i es demana si es pot desglossar més la 

participació de la batucada en les activitats de l’escola i de barri  
- Mobilitzacions: s’aprova el full de ruta 
- Comunicació: s’aprova el full de ruta  
- Extraescolars: s’aprova el full de ruta 
- Festes: s’aprova el full de ruta  
- Migdia: s’aprova el full de ruta 
- Secundaria: s’aprova el full de ruta 
- Gènere i coeducació: es fan algunes observacions sobre dos punts del full de ruta:  

a) Recollir inquietuds, idees, suggeriments, dubtes, garantint la confidencialitat, fent 
servir canals com l’email, formulari web, bústia de l’AFA, etc...  



Es demana treure aquest punt o tornar-ho a redactar en un format més positiu. Es 
fa èmfasis en que aquest punt ha creat debat les dues vegades que s’ha proposat 
en assemblea.  
 

b) Preparar amb la col·laboració de l'escola la redacció del projecte de diagnòstic 
sobre coeducació i amb enfoncament interseccional per poder-ho presentar en el 
cas que hi hagués alguna subvenció possible pel proper curs. En el cas de ser 
concedida la subvenció, es posaria a disposició de l’escola la definició del tipus de 
diagnòstic que es realitzaria. 
Es posa en dubte que sigui el moment de fer un diagnòstic sense saber la 
predisposició de l’escola. Es proposa treure dels objectius i del pressupost el 
projecte de diagnòstic, i que durant aquest curs es treballi per restablir la 
cordialitat amb l’escola. Es demana també que abans de incloure-ho com objectiu 
s’hagi pactat amb l’escola i que tothom estigui d’acord.  

- Tresoreria: s’aprova el full de ruta  
 
La comissió d’aprenentatge manifesta no poder presentar full de ruta degut a que no 
s’han reunit encara amb l’escola i degut a la impossibilitat d’arribar a un acord 
internament a la comissió. Manifesten que es fa molt difícil treballar dins la comissió 
degut a la tensió i una de les integrants informa que marxa de la comissió tot i haver-hi 
participat durant alguns anys. En resposta a aquests fets l’assemblea acorda que el grup 
de treball que va estar elaborant el document de participació, el pugui seguir treballant 
amb l’escola, ja que aquesta hi ha mostrat interès i la resta de punts de la comissió 
queden aturats temporalment fins que s’aprovi el full de ruta en assemblea. Es planteja 
que una manera d’ajudar la comissió seria definir en una assemblea els objectius pel 
proper curs.  

 
2) La comissió de tresoreria presenta la previsió de despeses pel curs 2017-2018  

Es presenta el pressupost pel proper any, que s'haurà de refer a partir d'aspectes que han 
sortit a l'assemblea, com treure la partida del diagnòstic (Gènere) i treure la partida del 
pati (Aprenentatges). La tendència els darrers anys ha estat gastar més del que s'ingressa 
per quotes i això implica anar gastant el romanent. Per evitar-ho, cal replantejar alguns 
aspectes com ara les acollides que disparen molt el pressupost. Es planteja que el 
pressupost sigui presentat com a primer punt de la següent Assemblea per veure entre 
totes les comissions possibles solucions per equilibrar ingressos-despeses. 
 

3) Debatre sobre com es vol gestionar en el futur la despesa que assumeix l’AFA en les 
acollides durant les activitats de l’AFA o de l’escola.  
Es posposa fins a la següent assemblea.  
 

4) Debatre sobre si l’AFA Univers vol adherir-se al manifest de la Coordinadora d’AMPA de 
Gràcia 
S'aprova per consens sumar-nos com a AFA al Manifest de la Coordinadora d'AMPAs de 
Gràcia. L'escola havia notificat que, si l'AFA s'hi adheria, també ho feia l'escola. 
 

5) Iniciar la reflexió sobre el funcionament de l’AFA  
Es posposa per la següent assemblea  
 

6) Debatre sobre si la Coordinadora pot prendre decisions que agilitzin el funcionament de 
l’AFA  
Es posposa per la següent assemblea  


