
 
 
  

ACTA DE JUNTA DIA 13-06-2016 

Assistents: Desirée Luque, Mónica Suárez, Olga González, Desirée Muñoz, 
Núria Menargues, Silvia Lafuente, Anna Poch, Mónica Cuchí, Angeles 
Valero, Aurora Olalla, Mercè Medina, Joana Mulero, Josep Lop, Encarni 
Valdivia, Júlia Vilà, Marta Jordana. 

1. Acústica Sala Polivalent 

El dimecres el tresorer té una cita amb un pare de l’escola que es 
dedica a aquests temes ja que comenta que l’opció que té l’escola no 
és la millor manera de fer-ho. 

Pel moment les opcions que es barallen són: tirar endavant el de 
l’escola intentant abaixar el preu o valorar les altres opcions que han 
passat. 

Es decideix tirar endavant la cita per tal que el pare expliqui i amb la 
informació que doni la directiva decideixi què fer i poder liquidar 
aquest tema. 

Posteriorment a la juntala directiva ha decidit mantenir el proveïdor de 
l’escola ja que estava validat pel consorci i direcció i les altres 
propostes només eren una rebaixa de preus. Tanmateix en la 
negociació s’ha aconseguit un estalvi d’uns mil euros en la factura.  

2. Comissions/Junta amb vacant per proper curs 

COMISIÓ SURT ENTRA 
Comunicació (Blog) Júlia Vilà Marta Jordan 

Tresoreria Josep Lop  
Educació Josep Valle  

Cuida’m i passa’m Marta Jordana Consol Donaire 

  Gina Cerruti 
Equipació escolar  Paula Vázquez 

  Kristina Szabo 
  Monica Cuchí 

Guarderies Aurora Olalla Desi Muñoz 
Camí escolar Aurora Olalla  



 
 

Aurora Olalla Representant de pares al Consell Escolar, marxa de 
l’escola i per tant el seu lloc l’ocupa el pare/mare que hi ha a la reserva, 
resultant de les eleccions realitzades el curs anterior. 

 

3. Estat de socis d’alta On-Line 

242 famílies d’alta 

328 nens 

33 famílies del curs passat pendents de renovar 

206 Documents SEPA entregats correctament 

4 Documents SEPA que no s’han registrat on-line. 

El mòdul d’inscripció d’extraescolars queda pendent polir detalls, es 
confirma que serà finalitzat el curs, no es podran inscriure els no socis i 
les places s’assignaran per ordre d’inscripció. 

El pagament de la quota serà al Juliol. 

4. Músiques d’extraescolars 

S’ha conegut que fins ara les músiques de les extraescolars passaven 
una censura de vocabulari i paraules mal sonants a petició d’una mare 
que fa uns anys va queixar-se al coordinador d’extraescolars. 

Es considera que això és excessiu i de cara als propers cursos es 
demana a les empreses d’aquestes activitats que tinguin en compte les 
lletres i a qui van dirigides sense que sigui una cosa obsessiva. 

5. Contracte CET10 

El cost de l’augment d’hores del coordinador d’extraescolars l’assumeix 
cet10. 

El coordinador deixarà  la coordinació del casal per començar la 
coordinació d’extraescolars, incorporaran un nou coordinador si les 
ràtios ho requereixen. 



 
 

6. Horari menjador durant la jornada Intensiva al curs 2016-2017 

Aquest curs s’ha allargat el menjador fins les 16:00 i s’han avançat les 
extraescolars. 

Hi ha un pressupost de “A Taula” per tal que durant tota la jornada 
intensiva, inclòs l’últim dia de classe del primer trimestre, hi hagi servei 
fins les 16:30. 

Es vota aquesta proposta, per unanimitat de vots s’aprova i durant tot 
el curs 2016-2017 la sortida dels nens serà a les 16:30. 

7. Batucada 

L’actuació a la FAPAC va ser fantàstica, l’organització molt sòbria i poc 
detallista, no hi havia aigua tot i que van dir que n’hi hauria, a l’hora de 
marxar van apagar els llums sense previ avís. 

A la festa de final de curs hi ha canvi d’horari per què la gent no marxi i 
pugui gaudir de l’actuació, serà a les 17:00. 

El 17 de setembre surten a la cercavila de festa major amb brincadeira, 
aquest pagament el cobreix la coordinadora. 

8. Consell escolar 

La propera reunió és després d’aquesta junta, el que comentaran serà: 

- L’horari de menjador a la jornada intensiva. 
- Insistir en el tema contenidors de davant l’escola per tema de rates. 
- Que fixin la data dels consells al consell anterior o que consultin 

disponibilitat abans de posar data. 
- 3A farà sol·licitud a direcció per a que la tutora continuï el proper 

curs. 

9. Instituts 

Es fa un resum de les accions que ha realitzat la comissió durant aquest 
curs. 



 
 

- Zona 26, engloba tots els centres que hi ha als barris de Vila 
olímpica del poblenou, El parc i la llacuna del poblenou, El poblenou 
i Diagonal mar-el front marítim de poblenou, té 10 escoles E.P. i 4 
instituts amb adscripció única a partir del proper curs. 

- Zona 28, Provençals del Poblenou, és on està la nostra escola i són 3 
escoles d’E.P. i no te cap institut. 

- La situació fins ara per nosaltres és que teníem dos instituts 
adscrits, Joan d’Àustria i Salvador Espriu i a partir d’aquestes últimes 
inscripcions el Joan Zafra, aquest últim és una resposta a la petició 
de l’anterior direcció d’anys anteriors i que l’actual ha continuat. 

- La zona 26 s’ha mobilitzat i lluitat i han aconseguit escoles i un nou 
institut que pel proper curs serà en barracons, hi ha programat un 
cinquè institut per d’aquí uns tres cursos però no és segur. 

- Es va fer un estudi demogràfic de les famílies del Provençals i s’ha 
comprovat que els instituts adscrits queden lluny de la majoria 
d’aquestes, el 40% viu per sobre de la Gran Via C.C. i el 60% per 
sota. 

- S’ha presentat oficialment la sol·licitud per tal que adscriguin un 
altre institut, a la zona de Poblenou, sense renunciar a cap dels que 
ja tenim adscrits i no es vol entrar a la zona 26 ni a l’adscripció 
única, l’escola també ha adjuntat un document per anar 
conjuntament. 

- Els arguments principals de la sol·licitud al consorci han estat la 
demanda històrica, ni els Joan d’Àustria ni el Joan Zafra son instituts 
demandats per les famílies i la demografia. 

- El consorci ja ha contestat, diu que ni si, ni no, que aquest tipus de 
peticions es fan de Setembre a Desembre, que aleshores ho 
analitzaran i donaran una resposta. 

- Tot i aquesta resposta la comissió al setembre farà pressió i seguirà 
treballant, en funció de la resposta obtinguda no descarten una 
recollida de signatures per fer pressió. 

- La comissió està oberta a idees i suggeriment, així com resoldre 
dubtes, es pot enviar un correu instituts.proven@gmail.com,  no 
volen que torni a passar com aquest curs, que les famílies van 
recordar que hi ha una comissió només quan està afectada pel 
problema. 

10.  Contracte Quattro Sport. 

mailto:instituts.proven@gmail.com


 
 

S’ha enviat el contracte per estudiar i signar. 

Hem afegit clàusula de qualitat i una clàusula d’aportació de 700€ en 
material esportiu per a l’escola per curs escolar. 

11.  Pregs i preguntes 

-Camí escolar. 

A la festa de final de curs, durant el matí, hi haurà un estand 
informatiu on també es faran xapes. 

 En aquests moments no s’avança perquè el consorci no avança. 

-Què passarà amb les extraescolars que existeixen si no s’omplen? 

 S’intentarà buscar una opció abans de tancar el grup. 

-La informació del voley no especificava que fos “platja”. 

 Va ser una errata del post al blog. 

-Proteccions de cistelles. 

La comissió de casals i colònies demana a cet10 si pot fer alguna cosa ja 
que el casal és esportiu. 

La comissió d’extraescolars cet10 comenta que intentaran fer alguna 
cosa, però que nomes serà mentre ells facin ús de les instal·lacions. 

 

Sense més temes a tractar finalitza la reunió a les 22:00 convocant la 
propera per el dimarts 27 de Setembre 2016.  

 

 


