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ACTA DE JUNTA DEL DIA 24 OCTUBRE 

Assistents: Joana Mulero, Encarni Valdivia, Anna Alsina, Marta Jordan, Olga González, 

Mónica Suárez, Anna Poch, Mercè Medina, Pilar Núñez, Josep Lop, Júlia Vilà  

1. Extraescolars CET10 

Presentació de Pep R. Fernàndez (coordinador extraescolars Provençals)  i de 

Raül Estellés (coordinador de zona CET10).  

El Raul ha estat de coordinador de l’escola Can Fabra i ara passa a gestionar 

els coordinadors de 8 escoles de la zona (Fluvià, Can Fabra, Bogatell…) en 

substitució de la Laura Martínez.  

El Pep era coordinador itinerant a 4 escoles i coordinador de pista esportiva. 

Fa molts anys que és coordinador de menjador. A l’Escola Provençals 

gestiona les extraescolars de tarda, el correu d’atenció a les famílies i els 

espais. En Pep comenta que l’online és una eina molt potent i que l’ajuda 

molt en la seva tasca.  

Actualment el Pep està atenent a les famílies tots els dies de la setmana, al 

llarg de tota la tarda. Es decideix oficialitzar el nou horari d’atenció a les 

famílies. La comissió i CET10 faran una proposta d’horari i es publicitarà al 

blog.  

Es demana si és possible enviar resum de les minireunions informatives que 

es fan dins de cada una de les activitats estraescolars. El Pep comenta que 

aquesta proposta ja està en marxa, perquè al Pep ja li havia arribat un 

suggeriment sobre aquest tema via mail. Per tant, en aquests moments els 

monitors ja estan informats de la necessitat d’enviar un resum de les petites 

reunions informatives que es fan al llarg del curs dins de cada activitat, per a 

què totes les famílies que no hi han pogut assistir estiguin al corrent de tota 

la informació. Estan preparant els resums de les primeres reunions ja fetes.  

Falten alumnes de futbol de 3r-4rt-5è per fer equips de competició. CET10 ha 

parlat amb l’escola Poblenou, que té el mateix problema, per formar un sol 
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equip amb els alumnes de les dues escoles. 5è jugaria amb 6è i a es podria 

afegir a la lligueta actual, i 3r-4rt haurien de començar a la segona fase (al 

gener).  Podria ser que un equip hagués d’entrenar al Poblenou per falta 

d’espai.  

De les activitats d’Adults només ha sortit bàsquet. Es farà dia de portes 

obertes de patinatge i la resta es deixarà la inscripció oberta.  

CET10 amb la comissió de festes estan preparant la festa de Nadal (que serà 

dissabte 17/12). Preparen diferents exhibicions de les activitats dels nens 

(futbol, bàsquet, funky, zumba, rítmica, etc).  

 

2. Online 

Hi ha diferents novetats:  

- Es poden donar de baixa les activitats i tota la informació queda 

registrada i visible per a les famílies amb la data de baixa.  

- S’ha implementat un període d’inscripció i baixes de l’1 al 20 de cada 

mes, i compromís de permanència d’un mes natural per tal de donar 

estabilitat als canvis i facilitar-ne la gestió.  

- A l’octubre hi ha hagut 27 altes, 7 baixes i 4 canvis d’horari. S’esperen 

menys canvis en els propers mesos. Algunes activitats ja han arribat al 

tope (Ballem, Funky, Zumba grans) 

- Pel mes que ve ja estarà operatiu que s’enviïn mails amb cada alta i 

baixa, així els usuaris podran veure que s’envien els missatges i es 

podrà confirmar directament. Les empreses haurien de fer la 

confirmació via mail.  

- Es farà un post per explicar les novetats.  
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3. Casals i Colònies 

Tenen els resultats de l’últim casal d’estiu. Hi ha hagut 516 inscripcions, que 

suposen 100 més que l’any anterior tot i haver-hi una setmana menys. Ha 

tingut molt d’èxit d’assistència. La valoració de les famílies ha estat positiva. 

S’ha rebut bé el canvi de format de primària (separar el ball del 

futbol/bàsquet). I també ha anat bé treure l’anglès que no aportava molt.  

La setmana de la nit del casal ha estat un èxit. S’ha omplert tant, que fins i 

tot hi ha hagut problemes d’espai per dormir  

Per l’any que ve es repetirà el format. CET10 ha estat obert a les propostes 

que han fet des de la comissió. 

Es revisaran les sortides perquè les d’anar a un parc no semblen molt 

adequades. És possible que vagin al Salting que acaben d’obrir. Tibidabo no 

es farà perquè no va anar bé: era molt lent perquè s’havia de revisar l’alçada 

de cada nen a cada atracció.  

De cara al proper casal, les inscripcions només es faran via online a la pàgina 

de CET10.  

S’ha demanat millorar la comunicació sobre què cal portar cada setmana al 

casal, i les activitats ja que no ha funcionat aquest estiu. És possible que la 

propera vegada ho facin via mail.  

Colònies han augmentat els inscrits, sobretot els petits. El Xalió ha anat millor 

que el Collell l’any anterior. Han pogut fer piscina cada dia. La comissió ha 

indicat a CET10 que volem repetir.  

La comissió ha proposat a CET10 realitzar una sortida d’esquí pels nens en un 

dia de lliure elecció, el 27 de febrer. Seria anar a una estació propera (Molina, 

Núria). Encara s’ha de definir l’abast d’aquesta sortida (cursos que hi podran 

anar, activitats a realitzar a les estacions d’esquí).  

S’oferiran casals de Nadal i Setmana Santa per dies aïllats, com l’any passat.  
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4. Tresoreria 

Es presenta el Pressupost d’aquest curs per aprovar-lo a propera l’assemblea. 

S’han afegit alguns ítems nous (afaonline, pica pica 6è) i ampliat alguns altres 

(comissions bancàries).  

De cara a l’aportació a l’escola es presenten dues opcions:  

1. Donar el 40% de les quotes (inclou el 30% que es ja es donava a l’escola 

per a projectes més els 1.000€ d’informàtic i les guarderies) 

2. Donar el 45% de les quotes (increment de 500€ més respecte l’opció 1) 

que suposa reduir el que es destina a les xerrades i tallers per a pares. 

Es vota per unanimitat (11 vots a favor) l’opció 2 ja que es considera que amb 

aquest increment, queden 400€ per organitzar xerrades no gratuïtes, i es 

considera millor revertir el que es pugui a l’escola.  

S’informa que s’ha acordat amb l’escola que posarem proteccions per les 

cistelles de bàsquet, ja que no creiem que el Consorci es pronunciï a favor de 

posar-les ells. S’usaran diners de l’aportació de CET10 d’aquest any i també 

del pressupost de l’AFA per a l’escola d’aquest curs.  

3. Instituts 

S’han recollit 442 signatures a favor de la petició d’adscripció de l’escola 

Provençals a un institut del barri de Poblenou (l’IES Maria Espinalt).  

El 25 d’octubre s’enviaran les signatures al consorci amb l’escrit que ja es va 

enviar abans de l’estiu, amb les raons de la petició i adjuntant una carta de la 

directora.  

4. Precs i preguntes 

- Temes que es van parlar al Consell escolar:  

o Fotògraf -> l’escola està d’acord en que cal revisar-ho. Volen donar 

una oportunitat a l’empresa actual per a que facin fotos diferents, 
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més informals, i que donin l’opció de comprar les fotos de grup 

separades del pack de fotos individuals.   

o Contenidors d’escombraries  -> faran petició formal de canviar-los 

d’ubicació (ara són a l’exterior del pati d’infantil).  

o Beca de natació per a 1r -> l’escola ho havia valorat i fins i tot es va 

fer un any, però es va descartar perquè es perdia molt de temps, 

ja que aquest curset de natació s’ha de fer dins l’horari lectiu. I es 

considerava que a l’escola hi ha l’opció de fer-ho en extraescolars i 

prou nivell econòmic per no ser necessari fer-ho becat dins de 

l’horari escolar.   

- La comissió de festes ha trobat una vitrina que està nova al contenidor de 

l’escola. Es manté allà per si cal canviar-lo alguna vegada.  

- Es pregunta si s’havia plantejat fer zumba dos dies de la setmana enlloc 

d’un. Es comenta que per qüestió de preu es va descartar. De cara a l’any 

vinent es revisarà.  

Sense més assumptes a tractar s’aixeca la sessió a les 21:40h. 

 

La propera reunió de Junta tindrà lloc el dimecres 30 de novembre a  les 

20:00 a la sala de professors.  

 

La Presidenta      La secretària 


