ACTA DE LA JUNTA
DATA: 04-06-2015
LLOC: SALA DE PROFESSORS
CONVOCAT PER: ACTUAL JUNTA
ASSISTENTS: GEMMA SEGURA, MARTA JORDANA, NURIA MENARGUES, JOSEP LOP, DESIRÉE
MUÑOZ, ENCARNI VALDIVIA, SUSANA SORIANO, JÚLIA VILÀ, JOANA MULERO, ANGELS VALERO,
CARME BIECH, MERCÈ MEDINA, JOSEP VALLE, NOÈLIA VALÈNCIA, ALBERT SANZ, BELÉN VAN
BRAKEL, OSCAR ALONSO, MERCHE RODRIGUEZ, SUSANA ROS, AGUSTÍ MERINO, MÓNICA SUAREZ,
AURORA OLALLA, OLGA GONZALEZ, DANIEL TORRES, DESIRÉE LUQUE, MARI CARMEN ALONSO I
ALBERT PRATS.

1-COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ
*El bloc presentarà una nova estructura amb la idea de optimitzar la cerca i millorar
l’accessibilitat.
*S’aprova per unanimitat la proposta de la comissió de comunicació: dissenyar un programa per
a realitzar la recollida de les inscripcions del curs 2016-2017 per sistema on-line.
*S’aprova per 26 vots a favor i una abstenció la domiciliació dels rebuts dels quals l’Afa n’és
responsable.
2-COMISSIÓ D’EXTRAESCOLARS
*S’informa que la responsable de la comissió serà l’Encarni Valdivia formant equip amb l’Angels
Valero i Ricki Perez.
*Degut a la jornada intensiva de Juny i tot el que aquesta ha generat enguany, es plantejen quatre
opcions de cara al curs vinent 2015/16 per votar:
1- Avançar les extraescolars a les 15,20h infantil /15,30h primària (la impossibilitat d’algunes
empreses a avançar-les fa difícil aquesta opció, ja que molts dels monitors/es que realitzen
activitats extraescolars, gairebé el 80% dels que tenim al Provençals, al migdia treballen en
menjadors escolars).
2- Finalitzar les extraescolars la setmana abans d’iniciar la jornada intensiva i durant la jornada
intensiva oferir casalet de 15,30h a 16,30h i de 16,30h a 17,30h (el juny sols pagaríem mig mes
d’activitats extraescolars, lògicament) ( 13 vots)
3- Casalet de 15,30h. a 16,30h. i mantenir les extraescolars igual que durant el curs (és a dir el que
s’ha fet aquest any) ( 3 vots)
4- 30min. de casalet i extraescolars a les 16:00h. ( 4 vots)
* Finalment la opció 2 és la més votada, amb l’alternativa per qui ho necessiti de inscriure’s al
casalet de juny.
3- CASALS I COLÒNIES
*S’informa que la responsable de la comissió serà la Mónica Suarez formant equip amb la Olga
Gonzalez i Daniel Torres.

4- TRESORERIA
*Pressupost 2014-2015: A manca de menys de un mes per tancar el curs 2014-2015, el pressupost
de l’exercici destaca per la seva austeritat. La partida destinada als projectes de cohesió social ha
estat destinada al projecte de l’Assistant Teacher per P3, P4 i P5. En referència a les aportacions a
l’escola manquen per gastar 2.547 euros. Des de la Direcció se’ns ha demanat l’ajuda per poder
finançar l’acondicionament tècnic de la Sala Polivalent, amb projector, altaveus, etc. Des de la
Junta s’aprova aportar els diners per recolzar aquesta iniciativa sempre i quan es rebin diferents
pressupostos per a fer-ho i triant aquell que garantitzi una major qualitat tècnica amb un cost
competitiu.
Pressupost 2015-2016: Durant els últims cursos s’ha fet un esforç important des de la Vocalia de
Tresoreria per reduir despeses supèrflues del pressupost i aconseguir un pressupost molt ben
sanejat. No obstant, arribats en aquest punt, el pressupost mostra un superàvit estructural
(majors ingressos que despeses) que no te sentit en una entitat sense ànim de lucre com la AFA
del CEIP Provençals. Des de la Vocalia de Tresoreria es tindrà en compte per preparar un
pressupost equilibrat per a la propera Assemblea de la Tardor 2015. Qualsevol aportació serà
benvinguda al correu de la Vocalia: tesoreria.proven@gmail.com
5- COMISSIÓ D’ANGLÈS
*Es posen de manifest algunes queixes rebudes després del festival d’Angles. Des de la comissió
es demanarà una memòria d’avaluació de l’activitat, així com les enquestes rebudes sobre
l’activitat.
6- CUIDA’M I PASSA’M
*La comissió posa de manifest el fet de que a les reunions informatives ha assistit poca gent. A
destacar que les negociacions amb editorials i llibreters han portat nous descomptes dels que es
beneficiaren tots els pares associats a l’Afa i adscrits a Cuida’m i passa’m.

Propera reunió de la junta: dilluns 28 de Setembre de 2015, 20:00 h, sala de professors.
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