
   

Assemblea General de l’AFA del CEIP Provençals 

 

ACTA 
 

 A la ciutat de Barcelona, el dia 4 de novembre de 2010, a les sis hores de la 
tarda, es va celebrar l’Assemblea General 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:  38) 
 
Temes tractats :      1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
                                2.- Renovació càrrecs de la Junta 

3.- Tancament pressupost econòmic curs 2009/2010 i 
aprovació pressupost curs 2010/2011 

                                4.- Proposta setmana del 7 a l’11 de març de 2011 
                                5.- Qüestions sobrevingudes 
                                6.- Precs i preguntes 
Acords :  
 
1.- Es fa la lectura de l’acta anterior del novembre de 2009 i es dóna per 
aprovada. 
 
2.- Es presenta la renovació de la Junta que queda de la següent manera : 
Presidenta : Carme Sagasti 
Secretària : Vanessa Aliaga 
Tresorera : Imma Pascual 
Vocal d’extraescolars : Susana Ros 
L’únic canvi que hi ha és el de la presidència, i per tant es sotmet a votació. 
Tothom d’acord, així és que es dóna per aprovada la nova Junta. 
 
3.- Es presenta el pressupost d’ingressos i despeses del curs anterior 
2009/2010. Total d’ingressos per import de 47.041,86€ i un import total de 
despeses de 31.999,11€. Deferents mares demanen major detall a les partides 
de aportació a l’escola.  
 
Es presenta la previsió del pressupost del curs 2010/2011, import d’ingressos 
32.255€ i un import de despeses de 31.318€.  Un cop llegit tothom està d’acord 
per tant es dóna per aprovat. 
 
També es demanen propostes per nous projectes. I surten propostes per fer un 
gimnàs, o alguna sol.lució per poder fer gimnàs a l’exterior quan plou, com 
unes carpes amb terra que no sigui de ciment,etc. 
 
Es proposa dotar a les aules amb canons de video. 
 
S’exposa que hi ha una dotació de pissarres digitals per les aules, però no 
estan col·locades, perquè no hi ha ningú que ens les vingui a instal·lar. 
 



Es proposa  preguntar al Departament d’Ensenyament  que vingui algú de fora 
a instal.lar-les, ja que no es té molt clar si ha de ser forçosament una tècnic del 
Departament el qui ho hagi de fer. (Hi ha algun pare que coneix gent que ho 
podria fer i s’ha ofert a contactar amb ells, si cal). 
 
4.- Es presenten els Casals de la setmana del 7 a l’11 de març de 2011, així 
com les 3 propostes d’estades per tal d’escollir una o dues. Es sotmet a votació 
i queda de la següent manera : 
Estada Anglès : 13 vots 
Estades Esportives : 9 vots 
Estades Neu : 4 vots 
26 vots d’un total de 38 assistents, per tant hi ha hagut 12 vots en blanc. 
 
Es presentaran les dues opcions escollides majoritàriament. Es farà una 
motxillada i s’hauran de fer les inscripcions que quedaran condicionades a un 
mínim número d’inscrits. 
 
També es presenta el Casal de Nadal que té com a fil conductor “Un Nadal 
Prehistòric”. 
 
5.- Es parla sobre les qüestions del casal de l’estiu “English Play”, per tenir en 
conte alguns canvis de cara al curs vinent. Tot i algunes queixes que van 
haver-hi a l’estiu, cal tenir en conte que al grau de satisfacció recollit a les 
enquestes era d’un 4’7 sobre 5. 
 
Es parla de la cuina del casal, que tot i que no va començar massa bé, ha 
millorat, tot i sent catering. Es vol fer la proposta de fer que la nova empresa de 
cuina de l’escola es faci càrrec de la cuina del casal al juliol. 
 
Es presenta la proposta del Cap de Setmana de 6è, del 20 al 22 de maig. Cost 
135 euros. Es proposa també allargar-ho un dia més fins el 23, ja que és un 
dilluns dia de lliure disposició de l’escola i és festa. Queda pendent de 
determinar. 
 
Es presenta la nova proposta de l’Escola de Pares. Han quedat només 4 
persones. Demanen més gent, més col.laboració, més propostes,etc. En 
definitiva ajut per tirar endavant. Anuncien una nova xerrada per el dia 18 de 
novembre, continuació de la que es va fer anteriorment. 
 
Es parla del Drac de l’escola que es va presentar a la Festa de Fi de curs del 
curs passat. I anuncien que sortirà a passejar per les festes del Clot. A les 
10’30 al punt verd del Clot de la Mel. 
 
Sense tenir més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a dos quarts de 
vuit del vespre, 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   


