JUNTA GENERAL ORDINARIA 24 DE GENER DE 2018

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE L’ ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES
I ALUMNES DE L’ESCOLA PROVENÇALS, EFECTUADA EL DIMECRES DIA 24
DE GENER DE 2018, A LAS 20:00 HORAS, EN CONVOCATORIA ÚNICA.

A Barcelona, a les 20:00 hores del
dimecres dia 24 de gener de 2018,
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.

ASSISTENTS:
La Junta General Ordinària queda
constituïda amb un total 12 Assistents
ressenyats a continuació:
Sra. Eva Sánchez, Sra. Marta
Jordana, Sra. Marta Jordan, Sra.
Joana Mulero, Sra. Susana Soriano,
Sra. Anna Aguilar, Sra. Anna Poch,
Sr. José Luís Gómez, Sra. Monica
Suárez y Sra. Ana Catalán.
Sra. Júlia Vilà y la Sra. Mireia Payès.

Presideix la reunió la Sra. Júlia Vilà de
las Heras, i actua com a Secretària
d'Actes la Sra. Mireia Payès Ràfols.

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 Diapreestablert:

PUNT 1 -

Aprovació de L’Acta anterior.

PUNT 2 -

Enquesta Programa JA NEDO

PUNT 3 -

Enquesta Delegats de Classes.

PUNT 4 -

Peticions o comentaris pròxim Consell Escolar.

PUNT 5 -

Comissió de Festes. Carnestoltes.

PUNT 6 -

Casals i Colònies. Casal Estiu.

PUNT 7 -

Comissió d’Instituts.

PUNT 8 -

Precs i preguntes.
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PUNT 1 -

APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR.

L’acta amb data 18 de desembre de 2017 es aprovada per unanimitat i signada per
la Presidenta i Secretaria d’actes.
PUNT 2 -

ENQUESTA PROGRAMA JA NEDO.

Pren la paraula la Sra. Marta Jordan, portaveu de la Comissió de Comunicació, en
relació a la resposta obtinguda envers el qüestionari enviat als pares dels alumnes
d’infantil sobre el Programa Ja Nedo.
Les 2 preguntes que es va formular a través del correu electrònic als pares dels
alumnes que formen part del AFA va ser:
 Considereu interessant que l’Escola Provençals s’adhereixi a aquest
programa?
 A quin curs assisteixen actualment el/s vostre/s fill/s? (Podeu triar més
d’una opció).
Finalitzada l’enquesta es va obtenir un alt percentatge de participació en respondre
el qüestionari, sent un 90% les respostes positives obtingudes. Adjuntem detall dels
resultats:

PROGRAMA
JA NEDO
P3
P4
P5
Totals

Mail
alumnes AFA
32
41
44

Respostes
Rebudes
24
30
35
89

% Respostes
75
73
79,5

Si
23(95)%
27(90%)
30(86%)
80 (90%)

No
0
0
3(9%)
3(4%)

No ho sé
1
3
2
6(7%)

Donat l’alt interès demostrat per part de les famílies enquestades en adherir-se al
Programa JA NEDO, es porta a votació sent per unanimitat aprovat el fet de
traslladar a l’escola els resultats i la intenció de dur a terme aquest Programa per tal
de poder realitzar-lo els propers cursos.
De les reunions mantingudes amb la Direcció de l’escola sobre la proposta del
Programa Ja Nedo i de com es podria desenvolupar en un futur es parlarà en
pròximes Juntes.
PUNT 3 -

ENQUESTA DELEGATS DE CLASSES.

Pren el torn de paraula la Presidenta del AFA, Sra. Júlia de las Heras, la qual exposa
als membres presents, que tal i com es va acordar en l’anterior Junta, prepararia una
sèrie de preguntes per tal poder conèixer el funcionament d’altres escoles pel que fa
als Delegats de classe i valorar així si a l’Escola Provençals seria una bona eina de
comunicació entre pares, alumnes, AFA i l’Escola.
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Per tal de poder tenir una idea més clara de com s’haurien implantar els Delegats
de classe, adjunta una sèrie de preguntes per poder realitzar a amics o coneguts
dels membres del AFA presents que estiguin en d’altres escoles:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hi ha un coordinador de delegats designat per l’AFA?
Que passa si cap pare s’ofereix voluntari?
Algun exemple de problema que s’hagi resolt via delegats?
Quins beneficis suposa per l’escola?
Quina relació hi ha dels Delegats amb l’AFA?
Com es comuniquen amb els tutors?
Quines reunions establertes amb l’escola?
Quines funcions tenen els Delegats de Classe?

De les respostes obtingudes es farà una valoració en la propera reunió de la Junta
del AFA.
PUNT 4 -

PETICIONS O COMENTARIS PRÒXIM CONSELL ESCOLAR.

En relació a la pròxima reunió del Consell Escolar amb data 29 de gener de 2018,
es valora si hi ha cap tema que l’AFA de l’escola Provençals estimi adient tractar al
Consell Escolar.
L’únic assumpte que es considera adient exposar es la realització de l’Enquesta
Menjador que antigament ja s’havien dut a terme. Es considera important com a
eina de comunicació la valoració obtinguda trimestralment dels pares i alumnes en
relació al menjador, per al seu bon funcionament.
De la reunió mantinguda i de les qüestions tractades en la mateixa, els
representants del AFA assignats al Consell ens informaran en la propera Junta.
PUNT 5 -

COMISSIÓ DE FESTES. CARNESTOLTES

Pren el torn la Sra. Sara Monrabà, de la Comissió de FESTES, per informar sobre
la Festa de CARNESTOLTES, que tindrà lloc el dissabte dia 10 de febrer de 2018,
a la tarda a la rua de Poblenou.
Com cada any la Comissió exposa la disfressa escollida, sent aquest any la
temàtica de l’escola Provençals “Els Pallassos”. El pac per a poder realitzar les
disfresses tant d’adult com de nen té un preu de 6€. A dia d’avui s´han realitzat 176
reserves de disfresses.
Informen que el lliurament de les mateixes es farà el divendres dia 26 de gener i
que posteriorment s’enviaran per Whatsapp, Tokapp i per mail les instruccions
adients.
Es realitzarà la rua amb l’acompanyament de la Batucada, però encara no esta clar
si es podrà disposar d’un vehicle per a l’ocasió. La Sra. Eva Sánchez, Tresorera
mirarà si pot trobar la possibilitat d’aconseguir un vehicle.
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PUNT 6 -

CASALS I COLONIES. CASAL D’ESTIU.

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 d’ESTIU’18.
La temàtica d’aquest any proposada per als alumnes d’Infantil es “El circ de colors”.
Les activitats que es realitzaran exposa que estaran programades sobre el fil
conductor del CIRC, (Teatre, acrobàcies, etc....).
Com sempre hi haurà les activitats setmanals de Piscina, Salting, Bosc Urbà, Bosc
del Sentits, Parc de l’Oreneta, etc. La nit de Casal proposada es farà la setmana del
9 al 15 de juliol, pendent de concretar el dia exacte.
Els preus setmanals del Casal infantil son:





Acollida; 5,00€.
De 09:00 a 13:00: 65,55€
De 09:00 a 15:00: 110€
De 09:00 a 17:00: 122€.

Per als alumnes de primària, com sempre, tenen varies opcions, com a Casal
Multiesportiu, poden triar entre Futbol Sala / Basquet/ Balls moderns /Rítmica. Cada
setmana poden escollir l’esport a practicar. També hi haurà les activitats setmanals,
Waterworld, Salting, Bosc Urbà, Bosc Tancat i la nit de Casal. Els preus del casal
Multiesportiu son iguals que el Casal infantil:





Acollida; 5,00€.
De 09:00 a 13:00: 65,55€
De 09:00 a 15:00: 110€
De 09:00 a 17:00: 122€.

Com a novetat aquest any han ofertat el Casal de Tecnologia Creativa Estiu’18 per
a nens i nenes de P5 fins a 6è.
Cada dia realitzarien 3 hores d’activitats tecnològiques i creatives (Robòtica), i la
resta d’hores realitzaran el casal normal amb la resta de companys.
El preu i horari d’aquest casal degut al material que s’utilitza i les hores de
desenvolupament és diferent als anteriors:



Acollida; 5,00€.
De 09:00 a 17:00: 154,00€

De CET10 voldrien saber, que com es un nou Casal, si l’escola Provençals estaria
disposada a ser el punt d’inici, es a dir, voldrien poder gestionar que vinguin diferents
escoles que administra CET10, que també estiguin interessades en el casal de
Tecnologia Creativa per arribar al quòrum mínim i poder-lo dur a terme segons els
promotors de l’activitat.
Desprès d’un petit debat s’acorda per unanimitat donar la possibilitat d’ofertar la
nostra escola una setmana aquest casal per veure l’interès dels alumnes i pares, tant
del Provençals com d’altres escoles a realitzar-lo. No obstant, es preguntarà a
CET10 el funcionament d’inscripcions i demès dubtes relacionats que ens informarà
la portaveu de la comissió en pròximes reunions.
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Pel que fa al es colònies d’estiu, la Casa serà la mateixa, “El Xaliò”, i les dates:



Educació Infantil: del 25 al 27 de juny preu 161€.
Educació primària: del 25 al 29 de juny, preu 273€.

PUNT 7 -

COMISSIÓ D’INSTITUTS.

Dins d’aquest punt de l’ordre del dia, pren el torn de paraula la Sra. Anna Poch, de la
Comissió d’Instituts per comentar-nos sobre la convocatòria que ens ha arribat de la
Reunió de l’Assemblea Territorial de les AMPA de la ciutat de Barcelona a l'escola la
Llacuna del Poblenou, districte de Sant Martí, on un dels temes importants que es
tractarà és sobre els Instituts del Districte, i per aquest motiu comunica que assistirà
el dissabte dia 27 de gener del 2018 a la Reunió i serà la junta de Febrer on ens
informarà dels temes que es desenvoluparan a la mateixa.
Recorda als assistents el treball que esta realitzant la Comissió d’Instituts de l’escola
Provençals amb el Consorci per tal de valorar i millorar les opcions que actualment
es disposen e intentar entrar en el programa d’adjudicació d’algun dels instituts nous
de la zona Poblenou de mes proximitat per a l’escola Provençals.

PUNT 8 -

PRECS I PREGUNTES.

No es presenta ninguna qüestió mes a tractar en la Junta.

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 19 de febrer de 2018 a les 20:00
hores a la seu de l’Escola Provençals.
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