
   

Assemblea Extraordinària de l’AFA del CEIP Provençals 
 

ACTA 
 

 A la ciutat de Barcelona, el dia 27 de juny de 2011, a les cinc hores de la 
tarda, es va celebrar l’Assemblea Extraordinària de l’Associació de Famílies 
d’Alumnes del CEIP Provençals, de la que a continuació es fa un resum dels 
temes tractats i acords presos dels diferent punts de l’ordre del dia.  
(assistents:  36) 
 
Temes tractats :      1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
                                2.- Informació 6a hora 

3.- Renovació  càrrecs junta 
                                4.- Qüestions sobrevingudes 
                                5.- Precs i preguntes 
Acords :  
 
1.- INICI DE L’ASSAMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 
Imma Pascual explica als pares la problemàtica actual de l’AFA.  S’explica en 
què consisteix l’AFA, quins llocs bàsics hi ha vacants i qué ha de gestionar 
cada representant. Els pares es queixen que les gestions de l’AFA no arriba a 
les famílies, no hi ha comunicació. S’adverteix que són els pares qui s’han de 
preocupar per les coses que fa l’AFA i com les fa. Es discuteix sobre la 
percepció externa de l’AFA i es manifesta com hermètica i molt forta. També es 
parla sobre les empreses externes que gestionen les activitats extraescolars i 
com són els pares els qui decideixen a les assemblees amb quines empreses 
treballar. Es manifesten queixes respecte d’algunes activitats extraescolars 
gestionades pel CET10 com la piscina i la gimnàstica rítmica. La Imma explica 
quins són els mecanismes per a manifestar les queixes, exposa l’existència de 
les fulles de reclamació que s’han d’omplir per tal de gestionar les queixes. 
Posa com a exemple el casal d’estiu de l’any 2010 i com gràcies a aquestes 
queixes s’ha aconseguit cuina pròpia pels casals. Els pares manifesten el 
desconeixement dels mecanismes i com tot sembla gestionar-se per part d’en 
Raul motiu pel qual no hi cap tipus de seguiment de les queixes. 
 
Magda Aliana explica als pares com es comuniquen les reunions i comparteix 
la seva pròpia experiència com a nou membre de l’AFA. Intenta motivar a futurs 
col·laboradors, com l’AFA necessita noves idees i noves propostes. 
 
Alguns pares pregunten quantes persones són necessàries per poder seguir 
mantenint l’AFA. Això demostra la falta de consciència dels pares respecte de 
la necessitat de ser molt nombrosa. Es manifesta la necessitat de tenir un 
mínim de 15 o 20 col·laboradors. 
 
Queda clar que les vies de comunicació Pares-AFA-Escola han de millorar. 
S’accepten les limitacions actuals derivades de la falta de recursos. 
 



Potser fa falta una mena de campanya de màrqueting de l’AFA per tal de fer-se 
a conèixer millor entre els actuals i futurs membres de l’escola. 
 
RECOLLIDA DE COL·LABORADORS PER A LA FUTURA AFA 
Magda Aliana recull, d’entre els assistents, les adreces de correu electrònic per 
tal de poder convocar als interessats via e-mail  a una reunió la propera 
setmana i formar una nova AFA: 
Col·laboran: Marta Gayete, Yolanda Asperó, Gemma Segura, Òscar Alonso, 
Sara Lera, Alfonso), Albert Sanz, Epifania Gomez, Juan Arrausi , Lina Ubero 
Esther Moya, Monica Suarez, Marga Oubiña, Nieves Peña, Yolanda Cabezas 
Cristina Cubilla, Marta Juanola, Jordi Miró, Gloria Besoli, Santi Juarros, Mònica 
Garcia, MªÂngels Ruiz. 
 
2.- La Imma explica breument què significa exactament la sisena hora. Com 
quatre anys enrere (quan no hi havia sisena hora) l’escola tenia la hora de 
sortida a les 16:30. Un cop instaurada es gestionava partida mitja hora durant 
el migdia i mitja hora durant la tarda per això els nens sortien a les 17:00. 
Per tal de decidir l’horari definitiu un cop eliminada aquesta hora de més 
l’escola va fer una proposta que els pares no van secundar. Degut al desacord 
entre el claustre de professors i el consell escolar es va imposar l’horari que el 
consorci havia acordat per a aquests casos. L’horari ja està decidit i aprovat per 
tant és inamovible com a mínim aquest any. L’horari serà de 9 a 12:30 i de 
15:00 a 16:30. 
 
A partir d’aquí s’expliquen les tres alternatives recollides a partir de les 
suggeriments dels pares dipositades a la bústia de l’AFA: 
 
· Cobrir aquesta mitja hora fins a les 17:00 com acollida pels nens que no fan 
activitats extraescolars de manera que els pares que ho desitgin es puguin 
acollir a aquesta opció. Una mare proposa que aquest cost l’assumeixi l’AFA. 
· Afegir la sisena hora de reforç de matèries curriculars però sufragades pels 
pares 
· Gestionar aquestes mitges hores amb activitats alternatives tant lúdiques com 
de reforç entre d’altres. 
 
Un cop exposades les propostes els pares comencen a preguntar com es 
gestiona exactament el migdia i els preocupa quin cost tindrà aquesta mitja 
hora més de monitoratge. 
 
La Imma explica que de cara el curs vinent els nens que facin activitats 
extraescolars les començaran a les 16:30 i que un cop finalitzades a les 17:30 
es disposarà d’un servei d’acollida fins a les 18:00 que serà de lliure elecció per 
a qui ho necessiti i que tindrà un cost afegit per a qui ho faci servir. Explica la 
dificultat de disposar d’aquest servei no només a les 17:30 fins a les 18:00 
també de 16:30 a 17:00. Explica com s’hauria d’obrir la porta de l’escola per a 
entregar nens cada 30 minuts i la possible falta d’espais lliures per a ubicar als 
nens de cada modalitat.  
 
Un cop manifestades les preocupacions sobre la recollida dels nens a la tarda 
els pares parlen del que significa tenir una hora menys, encara que sigui de 



reforç, i del que això pot suposar per a l’educació dels nostres fills. Es torna a 
parlar de les possibles activitats alternatives com a complementàries a les 
matèries que s’imparteixen a l’escola. Es parla sobre l’apadrinament de nens 
petits per part dels grans de l’escola, es parla de proposar torns rotatoris per fer 
diferents activitats... 
 
 
ACORDS: 
 
• S’acorda crear una comissió per a tractar les possibles alternatives a migdia. 
Aquesta comissió està formada per: (Jordi Miró, Epifania Gómez, Sara Lera, 
Angels Ruiz, Santi Juarros, Mónica García  i Gemma Segura) 
 
• S’acorda estudiar la possibilitat d’oferir mitja hora d’acollida de 16:30 a 17:00 
ó de 17:30 a 18:00 h. per a valorar el cost que pot arribar a tenir segons les 
necessitats i els inconvenients a nivell de seguretat per a l’escola. 
 
• S’acorda una nova reunió per als futurs membres de l’AFA on es farà la 
renovació dels càrrecs i on es decidirà el nou funcionament. La convocatòria a 
aquesta assemblea es farà per correu electrònic. 
 
Sense tenir més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les set de la 
tarda, i la secretaria estén aquesta acta de la qual dóna fe, amb el vist-i-plau del 
president. 
 
 
Vist-i-plau,                                                              La Secretaria 
El President   


