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ACTA 

REUNIÓ DE L’ASSEMBLEA DE L’ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES DE 
L’ESCOLA L’UNIVERS 

Data: 25/4/2012 Hora: 18h Lloc: Escola  

Assistents (23 persones): Clàudia Aguilar (P5), Carlos Bernal (P4), Maria José Blanco (P5), 
Francesc Cabrera (P5), Sònia Centelles (P5), Ana Cols (P3), Bet Cuatrecasas (P3), Xènia 
Cuartielles (P5), Anna Dalmases (P5), Laura Hurtado (P4), José Lloret (P4), Mireia Martínez 
(P3), Cornèlia O’Callahan (P5), Angi Oriol (P5), María Helena Piña (P3), Txell Rodon (P5), 
Laura Román(P4), Montse Ros (P5), Liliana Pinacho (P3), Guillermo Rincon (P3), Jordi Roca 
(P5), Violeta Saló (P5), Solange (P5).  

Ordre del dia / Temes tractats: 

1. Menjador curs 2012-2013: possibilitat de canvi i traspàs de la gestió a l’AFA. 
2. Organització d’extraescolars i acollida curs 2012-2013 
3. Mobilitzacions. Recolzament de l’AFA als nous usos del solar i la seva reapropiació. 

 

1. Menjador curs 2012-2013.  

1.1. Canviar (o no) de proveïdor del menjar de l’escola 

Exposició: Des de la comissió d’extrascolars i menjador pregunten a l’assemblea si 

volem canviar de proveïdor de catering. Fa temps que hi ha queixes respecte 

Endermar (massa fregits, moltes salses...) i el fet que aquest estiu no puguem fer 

casal ens dóna marge de temps per canviar. La proposta és contractar un altre 

proveïdor que serveixi menjar ecològic i/o de proximitat i que tingui un caire social, 

per exemple que treballi amb persones en risc d’exclusió social. Es pensa, per 

exemple, en proveïdors com Natural cuina (www.sereduca-serveis.com), Fundació 

Futur (www.fundaciofutur.org) i Cuina justa (www.fundaciocassiajust.org) que ja 

treballen amb altres escoles. També es planteja la possibilitat de que ACIDH 

(Asociación Catalana de Integración y Desarrollo Humano), entitat que està al costat 

de l’escola, ens pogués servir el menjar aprofitant que estan aprop. Tanmateix, la 

comissió alerta que ACIDH ha proposat un preu desorbitat (segurament perquè no 

és una empresa de càtering): 5,5 euros per nen/a i dia (actualment estem pagant 3,5 

euros i, segons ens ha dit l’escola, fins i tot es podrien aconseguir rebaixes). 

Acords: L’AFA decideix canviar de proveïdor i es dóna potestat a la comissió 

d’extraescolars i menjador per decidir quin és el més idoni, sempre i quan no 

augmenti el preu de 3,5 euros per nen/a i dia. Tanmateix, la comissió demanarà 

l’opinió de l’assemblea si considera que ACIDH es una opció a tenir en compte, tot i 

que tingui un preu més elevat, perquè ens ofereixi la possibilitat d’utilitzar el 

menjador o altres espais. Surten dos voluntàries per ajudar. La Montse Ros s’ofereix 

a parlar amb ACIDH i la Clàudia Aguilar preguntarà quin proveïdor tenen les altres 

escoles de Barcelona que estan en barracots. 

 

 

http://www.sereduca-serveis.com/
http://www.fundaciofutur.org/
http://www.fundaciocassiajust.org/
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1.2. Assumir (o no) la gestió del menjador 

Exposició: La comissió d’extrascolars i menjador ens explica que l’escola voldria que 

l’AFA assumís la gestió del menjador ja que el temps de menjador és una qüestió 

que correspon a l’AFA. S’assumeix que cap membre de l’AFA podria encarregar-se 

d’aquesta feina perquè suposa molta dedicació i es planteja que ho faci Educand 

(els mateixos que gestionen l’horari de migdia, acollides, etc.). Es calcula que el cost 

que això pot suposar per a cada família d’uns 10 euros extra al mes, 

aproximadament.  

Acords: L’AFA decideix assumir la gestió del menjador a través d’Educand.  

2. Organització d’extraescolars curs 2012-2013.  

2.1. Oferta d’extraescolars pel curs 2012-2013. 

Exposició: La comissió d’extrascolars i menjador informa que, apart de l’oferta de 

l’any passat (música i teatre), pel proper curs es vol oferir iniciació esportiva i anglès. 

Sobre l’anglès, estan estudiant dues escoles (Kids&Us i Collage), però estan oberts 

a incloure qualsevol altra proposta que els hi arribi.   

Debat/comentaris: Alguns membres de l’assemblea tornen a demanar que es puguin 

fer extraescolars a l’horari de migdia. La comissió d’extraescolars recull la petició i 

diu que ho comentarà amb Educand. 

2.2. Natació per primària dins l’horari lectiu. 

Exposició: La comissió d’extrascolars i menjador explica que la Generalitat 

subvenciona la natació a 1r de Primària dins de l’horari lectiu però l’escola ha dit que 

no pot oferir aquest servei perquè, al no ser obligatori per a tots els nens i nenes, no 

tenen prou mestres per estar amb els infants que no puguin/vulguin fer natació.  

Acords: L’AFA decideix que la coordinadora ha d’insistir perquè no es perdi aquesta 

subvenció i que si cal es demanin els diners que va prometre el Consorci per pagar 

una monitora o el que faci falta.  

2.3. El dèficit de l’acollida de tarda del proper curs. 

Exposició: La comissió d’extrascolars i menjador explica que l’acollida de tarda 

segueix sent deficitària (el curs passat l’AFA va pagar 700 euros per cobrir el cost 

d’aquest servei (el que suposa ¼ part del pressupost total aprox.) i el curs anterior 

va pagar 1.200 euros). Davant d’això, s’ha demanat a Educand que ens faci una 

previsió del que costa tenir 3, 4 o 5 nens a acollida per poder fer una estimació més 

real del que costa i que des de tresoreria es pugui valorar millor quants diners pot 

posar i quants haurien d’assumir les famílies usuàries. 

Debat / Comentaris: Tothom està d’acord que és un cost excessiu i que s’han de 

buscar alternatives com buscar noves vies de finançament (concerts, festes, etc.) de 

l’AFA o plantejar a les famílies usuàries altres opcions (cangurs col·lectius, pares 

d’altres cursos que s’ofereixin voluntaris, etc.) 
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3. Mobilitzacions. Recolzament de l’AFA als nous usos del solar i la 

seva reapropiació. 

Exposició: Una representant de l’Assemblea Vila de Gràcia 15M es reuneix amb 

l’AFA per saber si estem d’acord a tornar a entrar al solar del carrer Bailén (on es 

construirà la futur escola) i a gaudir d’aquest espai públic autogestionat. El passat 14 

d’abril, l’Assemblea Vila de Gràcia 15M i altres col·lectius ja hi van entrar i, en 

assemblea, es va decidir que es crearia un hort, una aula i un espai lúdic (petanca, 

barbacoes, pista de futbol...), però el dijous 19 l’ajuntament ho va tancar. 

L’Assemblea Vila de Gràcia 15M ens diu que compta amb el suport de la Plataforma 

d’Entitats Juvenils i l’Associació de Veïns de la Vila de Gràcia.  

Acords: L’AFA decideix donar suport a la reapropiació del solar del carrer Bailén, 

com un instrument de pressió perquè es construeixi la futura escola. Es decideix 

també tenir una línia de comunicació directa amb l’Assemblea Vila de Gràcia 15M 

perquè es tingui en compte la nostra opinió en properes accions. També s’invita a 

tots els membres de l’AFA a assistir a les reunions que el grup d’educació de 

l’Assemblea Vila de Gràcia 15M organitza els dijous al vespre al “banc expropiat” de 

Travessera de Gràcia. Ens adherim al Manifest que han elaborat. 

Propers passos: Des de l’AFA també demanem que l’entrada al solar no es faci el 

mateix dia de la festa INSIDEOUT perquè pensem que mediàticament li podria 

treure protagonisme.  

 

Propera assemblea:  

Es decideix convocar una nova assemblea per debatre els següents temes 
que no s’han pogut abordar per manca de temps:  

-Consell escolar de centre: tenim fins el proper consell escolar de centre (a 
principis de juny) per veure si l’AFA vol canviar l’horari escolar. Aquest és un 
tema que s’ha d’aprovar per consens. 

-Mobilitzacions. Pressupost pancartes. 

Es preveu que en la propera assemblea també es podran explicar les 
novetats sobre nou proveïdor de menjador, tindrem una valoració del cost 
acollida de tarda, la resposta de les mestres sobre piscina primària 
subvencionada i la possibilitat de fer extraescolars al migdia. 


