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JUNTA GENERAL ORDINARIA 18 DE DESEMBRE DE 2017 
 
 
 
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE L’ ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES 
I ALUMNES DE L’ESCOLA PROVENÇALS, EFECTUADA EL DILLUNS DIA 18 
DE DESEMBRE DE 2017, A LAS 20:00 HORAS, EN CONVOCATORIA ÚNICA. 
 
 
 
 A Barcelona, a les 20:00 hores del 
dilluns dia 18 de desembre de 2017, 
dóna començament a la seu de 
l’Escola Provençals, la Junta General 
Ordinària, degudament convocada en 
temps i forma, amb l'assistència dels 
representants que es ressenyen a 
continuació per tractar els temes que 
es relacionen en l'ordre del dia  
establert. La Junta General queda 
vàlidament constituïda en única 
convocatòria, sent vàlids els acords 
que s'adoptin en ella. 
 
Presideix la reunió la Sra. Júlia Vilà de 
las Heras, i actua com a Secretària 
d'Actes la Sra. Mireia Payès Ràfols. 

 
 
ASSISTENTS: 
  
La Junta General Ordinària queda 
constituïda amb un total 20 Assistents 
ressenyats a continuació: 
 
Sra. Eva Sánchez, Sra. Marta 
Jordana, Sra. Marta Jordan, Sra. Sara 
Monrabà, Sra. Encarni Valdivia, Sra. 
Carme Biech, Sra. Angeles Valero,  
Sra. Joana Mulero, Sra. Mónica 
Cuchi, Sra. Silvia Lafuente, Sra. Anna 
Aguilar, Sra. Paula Castillo, Sra. Anna 
Poch, Sra. Rosa Mª Lascorz, Sra. 
Noelia Valencia, Sra. Mercè Medina, 
Sra. Olga González, Monica Suárez,  
Sra. Júlia Vilà y la Sra. Mireia Payès. 

 
 
S'inicia la reunió mensual de la Junta General Ordinària de l’ Associació de Famílies i 
Alumnes de l’escola Provençals, seguint en el seu inici el -Ordre del Dia- 
preestablert: 
 

 
 

 
PUNT 1 - Aprovació de L’Acta anterior. 
 
PUNT 2 -  Equipació escolar. 

 
PUNT 3 - Aïllament de Cúpules. 

 
PUNT 4 - Comissió de Festes. 

 
PUNT 5 - Casals i Colònies. 

 
PUNT 6 - Precs i preguntes. 
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PUNT 1 - APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR. 
 
L ’acta amb data 27 de novembre de 2017 es aprovada per unanimitat i signada per 
la Presidenta i Secretaria d’actes. 

 
PUNT 2 - EQUIPACIÓ ESCOLAR. 
 
Pren la paraula la Sra. Paula Castillo, portaveu de la Comissió d’Equipació Escolar 
per tal d’informar a tots els assistents de la reunió mantinguda  amb la direcció de 
l’Escola en relació a rescindir el contracte del proveïdor actual dels xandalls de 
l’Escola, Quattro. 
 
En la reunió mantinguda amb la direcció de l’escola, la Comissió ha traslladat la 
proposta del AFA de canviar el proveïdor dels xandalls, exposant els principals 
motius perquè s’ha decidit no renovar amb Quattro, aprofitant que finalitza el 
contracte al juny 2018: Baixa qualitat, retard en els stocks, Preu.   
Expressa a l’escola la intenció del AFA de fer un nou contracte de cara al curs 
2018-2019 amb Confecciones la PALMA. La resposta de l’escola ha estat positiva i 
de total llibertat en la decisió del AFA envers fer el nou contracte amb confecciones 
la PALMA. 
 
Així doncs, exposats els fets, es realitza la votació per tal de canviar el proveïdor 
quedant aprovat per unanimitat rescindir el contracte amb Quattro, passant a ser el 
nou proveïdor d’Equipació Escolar Confecciones la Palma. 
 
Resta pendent d’informar i tramitar la baixa de Quattro; i formalitzar el nou contracte 
amb Confecciones La PALMA. Pel que fa als nous models de xandalls i demés 
productes relacionats, la Comissió ens anirà informant  del procés en les properes 
reunions. 

 
PUNT 3 - AÏLLAMENT DE CÚPULES. 
 
Pren el torn de paraula la Sra. Mercedes Medina, portaveu de la Comissió de 
Sostenibilitat Ambiental, la qual exposa la situació envers la Visita de tècnics i 
representants de l’Ajuntament a l’escola per veure in situ la situació de les Cúpules. 
 
L’AFA ha realitzat un procés de signatures de pares i membres de l’escola per tal de 
demanar amb urgència al Consorci l’aïllament de les cúpules; però de moment no ha 
estat necessari presentar-les, ja que van venir a veure la problemàtica representants 
de l’Ajuntament, que van poder entendre clarament les queixes, perquè va coincidir 
la visita de les instal·lacions en un dia fred i plujós, que deixava en clara evidència la 
poca insonorització i la greu manca d’aïllament tèrmic que disposen actualment les 
aules afectades. 
 
Actualment resta pendent saber notícies dels informes que han realitzat els tècnics i 
la resposta del Consorci envers la situació exposada. De tot plegat s’anirà parlant en 
les properes reunions. 

 
PUNT 4 - COMISSIÓ DE FESTES. 
 
Pren el torn la Sra. Sara Monrabà, de la Comissió de FESTES, per informar sobre 
la Festa de l’Esport de Nadal, que va tenir lloc el dissabte 16 de desembre a 
l’escola, la qual va ser tot un èxit, destacant la gran participació de les famílies a 
gaudir de la mateixa. 
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Com cada any es van realitzar les activitats esportives, exhibicions de les 
extraescolars, el mercat de joguines i equipació escolar, diversos tallers, 
manualitats, servei de cafeteria, amb delicioses aportacions de pastissos i el 
tradicional sorteig de la panera.  
 
Va ser una Festa fantàstica, però malauradament continua sent un % molt baix de 
voluntariat i cooperació dels pares a l’hora d’ajudar a servir en els diferents estands. 
En aquest punt les portaveus d’aquesta Comissió exposen la molta feina que 
comporta poder realitzar les 3 FESTES anuals que actualment es realitzen a 
l’Escola:  
 

 Festa de L’Esport de Nadal 
 Carnestoltes 
 Festa final de curs. 

 
I és per aquest motiu que s’obre un debat sobre les possibles maneres de continuar 
fent les Festes comptant amb més ajuda i participació organitzativa per part de 
l’alumnat i pares dels mateixos. 
Per tal de contribuir en la continuïtat d’aquestes activitats de cara a les pròximes 
edicions, s’estudiaran les diferents propostes d’organització, per establir un procés 
adequat que ajudi tant als pares com als alumnes a involucrar-se mes amb la 
Comissió de Festes. 
 
 
PUNT 5 - CASALS I COLONIES. 
 
Pren la paraula la responsable de la Comissió de Casals i Colònies, Sra. Mónica 
Suárez, la qual informa a tots els assistents de la Proposta realitzada per CET10 en 
relació al Casal de Nadal, la qual no ha obtingut suficient quòrum i és per aquest 
motiu que informa que no es durà a terme el Casal de Nadal a l’escola Provençals. 
 
Cet10, no obstant, ha informat directament a tots els pares dels alumnes apuntats 
l’opció o bé de retornar l’import íntegre de la reserva del casal realitzada, o bé la 
possibilitat de redireccionar els alumnes que així ho desitgin al Casal CET10 del 
Centre Bac de Roda. 
 
 
PUNT 6 - PRECS I PREGUNTES. 
 
Dins d’aquest punt de l’ordre del dia, pren el torn de paraula la Sra. Júlia Vilà, 
Presidenta del AFA en relació a la proposta de com ajudar a la comunicació entre 
Família i Escola. 
 
L’Escola disposa de l’eina TokApp per a notificacions cap als pares, i l’AFA a través 
del whatsapp, el Blog, etc. informa als diferents grups també, però s’obre la 
possibilitat de poder disposar també de Delegats a cada classe o curs escolar per 
transmetre comunicacions comuns dels pares i AFA cap a l’escola obtenint així una 
important millora comunicativa. Les funcions dels delegats de classe bàsicament 
serien de fer de portaveu de les famílies de la classe vers l’Escola i els tutors i a 
l’inrevés. 
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Per tal de poder valorar si realment podria funcionar i com s’hauria de realitzar, es 
proposa preguntar a amics i familiars membres d’altres escoles com realitzen a les 
seves escoles aquest tipus de comunicacions, si disposen de delegats de classe i 
com gestionen aquest intercanvi d’informació entre pares, tutors, AFA i escola.  
 
La Presidenta de l’AFA indica que realitzarà unes preguntes concretes als familiars i 
amics que es consideri adient, per tal de poder tenir una idea més clara de com 
implantar els Delegats de classe si fos convenient a l’escola Provençals. 
 
De la resposta obtinguda de les diferents escoles es parlarà en la propera reunió. 
 
En aquest sentit, també surt el tema de la poca Comunicació de què disposen els 
pares en relació al calendari i previsió d’obres que s’està realitzant al menjador. 
Es planteja demanar més informació del menjador cap als pares dels alumnes, i de 
la mateixa manera es qüestiona el fet de realitzar una enquesta trimestral o 
semestral de satisfacció del menjador, per ajudar a la comunicació i bon 
funcionament del mateix. 
 
Una altra qüestió que es planteja en aquesta sessió es la mala megafonia que 
disposa l’altaveu exterior de l’escola. Durant la festa de Nadal va fallar vàries 
vegades l’altaveu, i és per aquest motiu que es planteja disposar d’un equip que 
sigui d’ús exclusiu de l’AFA. S’aprova mirar preus dels mateixos per valorar la 
possibilitat. 
 
Sense res més a tractar, s'aixeca la sessió a les 21:30 hores, signant amb el 
vistiplau:  
 
 
 
 
       Vº Bº  
       
SRA. PRESIDENTA                       SRA. SECRETÀRIA  
 
 
 
 
 
 
Júlia Vilà de las Heras    Mireia Payès Ràfols 
 
 

 
 
 

PROPERA REUNIÓ JUNTA AFA: S’acorda posar data per a la propera Reunió  de 
la Junta General Ordinària del AFA el dimecres dia 24 de gener de 2018 a les 20:00 
hores a la seu de l’Escola Provençals. 


