
  Assemblea General Extraordinària AFA Escola Provençals 

ACTA 

 
 A la ciutat de Barcelona, el dia 21 de gener de 2013, a les 17,45 hores de la tarda, 

es va celebrar l’Assemblea General Extraordinària de l’Associació de Famílies d’Alumnes 

de l’Escola Provençals, de la que a continuació es fa un resum del tema tractat i l’acord 

pres del punt de l’ordre del dia. Assisteixen 18 persones. 

Tema tractat :      

 1.- Enguany CET 10 ens ha presentat una oferta per a les colònies 2013, diferent de 

la que ens ha fet aquests darrers anys. L’objectiu de l’assemblea és exposar la 

proposta i votar-la. 

2.- Precs i preguntes 

Exposició:   

1.-  

La responsable de la Comissió de Casals i Colònies Gemma Segura i el coordinador 

d’Activitats Extraescolars Raúl González van presentar l’oferta de colònies 2013 que 

enguany proposa CET 10. 

La proposta és la d’anar a la Casa de Colònies del Collell. Fa entre 6/7 anys que 

l’escola Provençals va deixar d’anar a aquesta casa. 

Els motius pels quals CET 10 proposa de nou anar a aquesta casa són els següents: 

- La casa ha fet reformes importants i ens ofereix unes instal·lacions que 

difícilment ens podran oferir en una casa més petita reservada solament per us 

de la nostra escola. 

- La cuina és de molt bona qualitat comparant-la amb les altres cases que 

aquests darrers anys s’ha anat. 

- El fet de compartir la casa amb altres escoles, garanteix la possibilitat d’oferir 

unes colònies amb molt bones prestacions sense haver de variar gairebé 

augmentar els preus.  

o En aquest punt aclarim que totes les escoles que coincidirien amb la 

nostra serien escoles del nostre barri i gestionades per CET 10. 

- Enguany les colònies de nou seran homologades i per tant hi haurà possibilitat 

de sol·licitar ajuts per una banda, i que puguin participar nens i nenes que no 

siguin de la nostra escola. 



- Després d’aquesta introducció es mostra un Power Point per documentar la 

proposta. 

 

2.- 

- Una mare ens convida a reflexionar i tenir en compte a l’hora de votar, que 

degut a la situació actual de moltes famílies, realitzar les colònies 

exclusivament amb els alumnes de la nostra escola és un risc, ja que si no 

s’arribés al mínim d’inscripcions potser ens quedaríem sense poder-ne fer, com 

ha passat darrerament amb els casals de Nadal i Setmana Santa. 

- Una altra mare demana a la comissió que organitzem, com fa anys, una sortida 

de cap de setmana a la casa de colònies per a totes les famílies que vulguin 

conèixer-la. 

-  Aclarim que la majoria de monitors/es de CET 10 que participen a les colònies 

tenen la titulació de socorristes. 

- Aclarim que la casa compleix totes les normatives en quant als esports 

d’aventura que s’hi practiquen. 

- Donem a conèixer que la franja d’infantil centrarà la seva activitat en la granja 

d’animals i que els de primària, per recomanació de CET 10, realitzaran com a 

activitats d’aventura hípica i el bosc d’aventures. 

- Una mare demana que tinguem en compte si els nens/es que vagin a colònies 

podran inscriure’s al casal el dia 25 de juny. 

 

Acords: 

- Per 20 vots (dos d’ells delegats) a favor es decideix que enguany les colònies 

siguin a la casa del COLLELL. 

- Demanar a CET 10 que ens presenti una proposta i un pressupost de cap de 

setmana i visita d’un sol dia per conèixer la casa. 

- Gestionar amb CET 10 el casal del dia 25 de juny per als nens/es que vagin a 

colònies. 

 

Sense tenir més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a tres quarts de set del vespre. 

 

Vist-i-plau,        

 

President    Secretari   Resp. Casals i Colònies  

Oscar Alonso   Albert Prats    Gemma Segura 

          


