
                 ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL  

 

A Barcelona, 26 de Novembre de 2014, a les 18:45h de la tarda, es va celebrar l’Assemblea 

General de l’Associació de Famílies i Alumnes de l’Escola Provençals amb l’assistència de 29 

persones, on a continuació passem a resumir el tractat i acordat en la mateixa. 

 

Ordre del dia: 

1-Benvinguda assistents i resum del curs 2013/14. 

2-Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

3-Tancament del pressupost econòmic del curs 2013/14. 

4-Renovació dels càrrecs de la junta i de les comissions. 

5-Novetats del curs 2014/15. 

6-Comunicació dels càrrecs que arribaran a la fi del seu mandat o que acabaran el curs 2015/16 i 

pla de renovació. 

7-Precs i preguntes. 

Renovació de càrrecs de la junta i les comissions 

Us informem que han quedat vacants o han arribat a la fi del seu mandat els següents càrrecs: 

* Responsable Secretaria: Comporta gestionar el mail del AFA i la gestió administrativa de l'AFA. 

* Vocalia de Comissió d’Extraescolars: Nexe entre extraescolars (CET10, Kidsbrain i Zumba) i les 
famílies que realitzen les activitats. 

* Vocalia de Comissió de Festes: Dissenya, planifica i coordina les activitats de Festes. 

* Vocalia de Comissió de Comunicació: Gestiona el blog i la comunicació amb les famílies. 

ACORDS: 

- S’aprova l’acta de la sessió anterior. 

- S’aprova el tancament econòmic del curs 2013/14. 

- S’aprova que Juan Martinez-Segarra sigui el responsable de la comissió de Comunicación. 

- S’incorpora a la comissió de comunicació la Mercè Medina. 

- S’aprova que Aurora Olalla i Mari Carmen Alonso es facin càrrec de la comissió de Guarderies. 

- S’aprova que Belén Van Brakel sigui la responsable de la comissió de Mitjans. 



- S’aprova que Gemma Segura sigui la responsable d’Extraescolars, pasant el càrrec de responsable 

a un altre persona a final d’aquest curs. 

- En Ricky Perez s’incorpora a la comissió d’Extraescolars. 

- S’aprova que Merche Rodriguez es faci càrrec de la comissió LOPD. 

- S’aprova la renovació del càrrec de Secretari per part d’Albert Prats. 

RESUM DE LES ACTIVITAS DE LES RESPECTIVES COMISSIONS 

COMISSIÓ DE FESTES 

La comissió de festes l’any passat va organitzar 4 festes: 

         Carnaval: ens vam disfressar de pingüins a ritme de la música que ens acompanyava la rua i ens 

vam atrevir amb una petita coreografia. 

    Sant Jordi: es van vendre roses, així com llibres cedits per les famílies. Els sobrants es van 

donar a l’escola. 

         Festes de Maig: el nostre drac emblemàtic Pocapor va tornar a sortir al carrer a ritme de la batuda 

Provençals, que es vestia de gal·la amb les samarretes noves, dissenyades a partir d’un concurs de 

logos presentats per les famílies. 

      Festa final de curs: festa que reuneix a totes les famílies de l’Escola, amb jocs pensats per als 

menuts i nens més grans. La festa de la tarda va continuar amb un sopar de germanor al pati de 

l’Escola, amb música de DJ que va amenitzar la nit. 

COMISSIÓ DE BATUCADA 

A continuación paso a detallar brevemente como fue el curso 2013-2014 en la extraescolar de 

Batucada: 

 Hasta Noviembre de 2013 batucada era impartida por Dan Arisa. Tras varias gestiones por su parte 

que consideramos incorrectas, decidimos rescindir el contrato que teníamos con él y buscar una mejor 

alternativa para el bien del grupo. Nos dejó “tirados” y tuvimos que actuar rápidamente para que el 

cambio no afectara en nada a la actividad y repercutiera de la menor manera posible a las familias. 

En diciembre de 2013 decidimos probar con el grupo Brincadeira (BRCD) y nos llevamos una grata 

sorpresa, gracias a su buen hacer, a día de hoy, la extraescolar ya cuenta con sus instrumentos propios, 

30. 

Con este cambio de gestión nos dimos cuenta que el año anterior no habíamos estado haciendo 

Batucada, sino repetir unos sonidos encima de unos tambores que no eran los adecuados. A partir de 

diciembre de 2013 el grupo de Batucada cambió favorablemente en muchos aspectos, sobre todo, en 

la metodología a seguir y ganando un mayor protagonismo. 

http://gal.la/


Hemos participado en varias actividades durante el curso escolar, por ejemplo, hemos amenizado 

alguna tarde de partido de baloncesto, hemos ensayado a “puerta abierta”, hemos participado en la 

fiesta de fin de curso…. 

Cada vez el grupo de batucada, tanto el infantil como el de adultos, tienen más cohesión y un mayor 

nivel de participación. A día de hoy, es grato comunicaros que esta actividad está llena y cuenta con 

una lista de espera para quien quiera apuntarse cuando haya una vacante (se ofertan tantas vacantes 

como instrumentos libres). 

Os animo a tod@s a bailar bajo nuestro ritmo, el ritmo de BatuProvenç!!!! 

COMISSIÓ DE RECICLATGE 

Aquest any com a novetats s'han afegit les agendes per els alumnes de tercer a sisè sense càrrec 

addicional als pares ja que s'ha aconseguit gratuïtament. 

La quota de cicle inicial va ser superior a l'import real i es va tornar la diferencia com part de la quota 

de material. 

La participació al programa aquest any a augmentat un 12%. 

COMISSIÓ D’EDUCACIÓ/XERRADES 

El curs passat ens vàrem trobar un pressupost molt baix i poques hores destinades a la RECERCA de 

xerrades per a pares/mares. A finals de l'any passat es va poder fer una xerrada "d'Emergències" i es 

va començar a preparar el nou curs.  

Aquest curs amb un pressupost més ampli i més hores destinades ens hem plantejat fer una xerrada 

mensual... (sempre i quant hi hagi el suficient interès). 

També hem aconseguit que alguns pares/mares facin xerrades especialitzades en el que ells són 

experts i poden ser d'interès global.  

Per això demanem que si hi ha algú  o coneix algú que ens pugui fer una xerrada... sempre serà 

benvinguda. 

COMISSIÓ D’EXTRAESCOLARS 

En el curs 2013-2014, des de la Comissió d’extraescolars CET10, s’ha treballat conjuntament per 

millorar la comunicació amb les famílies, punt feble sobre el qual es seguirà treballant durant aquest 

curs. També s’ha intentat atendre les demandes de les famílies sobre la diversitat en la oferta 

d’extraescolars i s’ha aconseguit ampliar oferint l’activitat de futbol, funky i Kidsbrain. 

COMISSIÓ DE CASALS I COLÒNIES 

         Casal de Nadal per tercer any consecutiu, no hi han suficients inscripcions. Es demana a Cet10 

donar una nova idea de casal que motivi mes a les famílies. 

         Casal de Setmana Santa, igual que casal de Nadal. 

         Colònies estiu, s’inclouen les activitats de rocòdrom i hípica per educació primària. 



         Casal d’estiu, segueix la proposta de 3.2 (anglès, català) i s’afegeixen noves idees: 

-          sortides a la platja setmanal. 

-          canvi en algunes de les sortides de tot el dia. 

-          nit de casal. 

-          possibilitat de dutxar-se a la tarda després de finalitzar les activitats esportives. 

         Casal d’estiu, hi ha una queixa d’una família. Es tracta de buscar una solució de cara al curs 

vinent, pel fet que durant la ultima setmana hi han pocs nens, es fan grups amb edats molt 

diverses i no es poden dur a terme les activitats programades. 

Ha quedat pendent,  trobar voluntaris per fer-se càrrec de les comissions de “Camí Escolar” i 

“Subvencions”. 

Es fa una crida a que els pares/mares formin part de la junta ja que necesitem gent per les diverses 

comissions, per les noves i per algunes de les quals els seus integrants deixen les respectives 

comissions. 
 

Desde l’Afa agraïm l’assistencia a l’Assemblea General de la Directora en funcions de l’Escola, Rosa 

Orpinell. 

Sense tenir més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 20:30h. 

 

                President                                                                                         Secretari 

 

            Oscar Alonso                                                                                      Albert Prats 


