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JUNTA GENERAL ORDINARIA 19 DE FEBRER DE 2018 
 
 
 
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE L’ ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES 
I ALUMNES DE L’ESCOLA PROVENÇALS, EFECTUADA EL DILLUNS DIA 19 
DE FEBRER DE 2018, A LES 20:00 HORES, EN CONVOCATÒRIA ÚNICA. 
 
 
 
 A Barcelona, a les 20:00 hores del 
dilluns dia 19 de febrer 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. 
 
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 14 Assistents 
ressenyats a continuació: 
 
Sra. Eva Sánchez, Sra. Marta 
Jordana, Sra. Encarni Valdivia, Sra. 
Marta Jordan, Sra. Joana Mulero, Sra. 
Pilar Núñez, Sra. Anna Aguilar, Sra. 
Anna Catalán, Sra. Carme Biech,  
Sra. Noelia Valencia, Sra. Merce 
Medina y Sra. Angeles Valero. 
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 -  Enquesta Delegats de Classes. 

 
PUNT 3 - Resum Reunió Consell Escolar. 

 
PUNT 4 - Comissió de Festes. 
 
PUNT 5 - Comissió d’Instituts. 

 
PUNT 6 - Comissió d’Extraescolars. 

 
PUNT 7 - Noves Xerrades. 
 
PUNT 8 - Reunió FaPaC Assegurances. 
 
PUNT 9 - Precs i preguntes. 
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PUNT 1 - APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR. 
 
L’acta amb data 24 de gener de 2018 és aprovada per unanimitat i signada per la 
Presidenta i Secretaria d’actes. 

 
PUNT 2 - ENQUESTA DELEGATS DE CLASE. 
 
Pren el torn de paraula la Presidenta del AFA, Sra. Júlia Vilà de las Heras, la qual 
exposa als membres presents, que tal i com es va acordar en l’anterior Junta, ha 
valorat les respostes obtingudes fins al moment, les quals consideren en unanimitat, 
molt positiu la comunicació que s’estableix al disposar de delegats de classe per al 
bon funcionament i comunicació de les l’escoles. Els membres presents així ho 
consideren també. 
No obstant informa que encara està pendent de rebre mes informació per fer l’estudi 
de la situació, per tal de poder construir l’estructura adient per implantar correctament 
els Delegats de Classe a l’escola Provençals. 
 
S’obre un petit debat en relació, on es comenta la necessitat de que en un futur els 
Delegats de Classe es puguin reunir amb l’escola anualment o millor un cop al 
trimestre si escau, per tractar dels temes mes importants, establint un vincle directe. 
 
Serà en la propera reunió de la Junta del AFA on ens presentarà la proposta a 
presentar a direcció, amb idea de poder iniciar el funcionament d’aquesta figura de 
cara al proper curs. 

 
 

PUNT 3 - RESUM REUNIO CONSELL ESCOLAR. 
 
En relació a la reunió mantinguda del Consell Escolar amb data 29 de gener de 
2018, la representant del AFA per al Consell Escolar, La Sra. Mercè Medina informa 
del tractat a la Reunió. 
 
Es van aprovar els comptes del any 2017 i la relació de Pressupostos de cara al 
2018. Destaca  dins els pressupost del 2017, la finalització de les obres de la nova 
cuina de l’escola Provençals, que ja ha estat inaugurada i informa que en breu es 
podrà visitar en un torn de portes obertes. Es considera adient realitzar novament 
l’Enquesta Menjador per saber trimestralment l’opinió i el funcionament del mateix. 
 
També comenta  que es va parlar de l’aprovació de la remodelació de tots els banys 
de l’escola Provençals per a la seva millora i adaptació a la normativa actual. 
Aquesta noticia és molt ben rebuda per part dels assistents presents. Per altra 
banda la reparació de les Cúpules de l’escola per part del Consorci continua en 
procés de reclamació.  
 
 

 
PUNT 4 - COMISSIÓ DE FESTES.  
 
Pren el torn la Presidenta del AFA, Sra. Julia Vilà de las Heras, per informar als 
presents de la reunió mantinguda amb la Comissió de FESTES, en relació a la 
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càrrega que comporta la preparació de les diferents festes que es realitzen durant 
l’any escolar. 
 
La Comissió actual ja ha manifestat en varies ocasions que aquest any serà el 
darrer que podran realitzar. La preparació de les festes requereix molt esforç durant 
tot el curs, feina que recau en un grup reduït de persones. Per això es proposa un 
canvi de model en el que tota l’escola s’involucri en les festes, amb el suport de 
l’AFA. 
 
La Presidenta del AFA juntament amb la Comissió de Festes han realitzat un 
Calendari amb la distribució de Festes segons el curs escolar que consideren 
convenient que s’hauria d’ocupar: 
 

 LA FESTA DE P3 la realitzaria i organitzaria el Curs de P4. 
 La Festa de CARNESTOLTES i  LA FESTA DE MAIG el Curs P5. 
 La Festa de NADAL i la FESTA DE SANT JORDI el  2n Curs. 
 La Festa de FINAL de CURS el 4t Curs. 
 La Festa de 6è l’organitzen les famílies de 6è sense participació de l’AFA. 

 
De cada Festa, la Comissió actual esta realitzant un Protocol per tal d’ajudar a les 
famílies dels cursos que els hi toqui a poder realitzar l’activitat.  
 
S’han de perfilar certes coses, com tema de finançament, proveïdors etc. per tal 
d’ajustar els protocols que estan desenvolupant a tot el que comporta l’Organització 
de cada Festa. 
 
En les següents reunions ens informaran dels Protocols i de com comunicar-ho a 
l’escola i pares de cara al proper curs. 
 
 
PUNT 5 - 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 el tractat a 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, que va tenir lloc el dissabte dia 27 de gener del 2018, on un 
dels temes importants que es va parlar es sobre els Instituts del Districte. 
 
Informa que no es va aprovar finalment el nou model proposat però sí que es van 
aprovar nous canvis que considera son molt bons per la nostra escola i que exposa a 
continuació: 
 
Informa que finalment i després d’una llarga feina de la Comissió,  han aconseguit  
que atorguin a l’Escola Provençals un Institut nou a la zona del Poblenou. 
Aquest Institut encara no estarà físicament construït, dons s’ubicarà on ara hi han els 
barracons del Maria Espinal (Llacuna/Sancho d’Ávila). Un cop estigui finalitzat la 
construcció del Maria Espinal, es podran iniciar les obres del que ara s’anomenarà 
Institut 22 @. 
 
És una noticia estupenda que tots els assistents feliciten a la bona feina realitzada 
per la Comissió. 
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No obstant, la Comissió informa que al ser un nou Institut, de moment s’ubicarà a les 
instal·lacions de la Biblioteca de Can Saladrigas esperant poder traslladar-se a la 
ubicació definitiva. Serà un procés temporal i s’espera que sigui en poc temps  el fet 
de poder tenir l’Institut definitiu ubicat correctament. 
 
Així doncs els Instituts adscrits pel curs 2018-2019 de l’Escola Provençals seran: 
 

INSTITUT SALVADOR ESPRIU:  

 les portes obertes el 28 de febrer. 

INSTITUT JUAN MANUEL ZAFRA:  

 6 i 7 de Març 18h: Xerrada a famílies 
 10 de Març  11h-13h: Visita al centre 

INSTITUT 22@: 

 14 de Març 17:30h: Xerrada a famílies a la Biblioteca Manuel Arranz de Can 
Saladrigues del Poblenou. 

 
 
PUNT 6 - COMISSIÓ D’EXTRAESCOLARS. 
 
En aquest punt del Ordre del dia pren la paraula la Sra. Encarni Valdivia, per 
exposar el tema de l’afluència d’alguna de les extraescolars, i una opció que han 
estudiat donada la llarga llista d’espera i la demanda que genera l’extraescolar de 
Patinatge. 
 
Informa que aquesta extraescolar necessita les pistes per a poder realitzar-se 
ocupant gran part de l’espai.  
Per l’estiu ofereixen l’opció d’un nou curs de patinatge tècnic subvencionat tant per 
nens com per nenes que s’agruparien per nivells i edats, i que podrien realitzar-lo 
tant en patins en línia com de 4 rodes. 
 
L’horari serà de 17:30 a 19:30 cada dia i el preu per setmana serà de 33€. 
 
Es una molt bona idea que s’acorda parlar-ho amb la Coordinadora de CET10, Srta. 
Monica per tal de coordinar-ho amb el casal que es fa just abans. 

 
PUNT 7 - NOVES XERRADES. 
 
S’informa als presents que aquest punt quedarà pendent per a la propera reunió. 
 
 
PUNT 8 - REUNIÓ FAPAC ASSEGURANCES. 
 
Pren el torn de paraula la Presidenta del AFA, la Sra. Júlia Vilà, que informa als 
presents sobre la reunió mantinguda amb el Sr. Nacho Pallàs de FAPAC. 
 
La reunió era principalment per preguntar sobre les responsabilitats en el tema de 
les diferents Assegurances de les extraescolars. 
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La majoria d’extraescolars que es realitzen son de la plataforma CET10, les quals ja 
tenen una cobertura amplia, però n’hi ha d’altres com per exemple Ioga, Batucada o 
Zumba que no quedava clar si l’assegurança de la pròpia activitat era suficient o era 
necessari realitzar una assegurança concreta per part del mateix AFA com a 
promotor de les activitats. 
 
El Sr. Pallàs, expert en aquest tema clarament va exposar que davant qualsevol 
incident d’activitat física per a nens, (ja que els adults la responsabilitat escau s’obre 
si mateix) es convenient que l’AFA disposi d’una segurança concreta, i a poder ser 
nominal. Ioga i Batucada no es consideren activitat física i per tant no els cal 
assegurança. 
 
Donada la importància, la Presidenta informa als assistents que s’està treballant 
amb Tresoreria i FAPAC per tal de cobrir les mancances que teníem i disposar de 
les assegurances correctes per zumba en el menor temps possible. 
 
PUNT 9 - PRECS I PREGUNTES. 
 
Dins d’aquest punt de l’ordre del dia surt de nou el tema del nou menjador escolar, i 
d’algunes opinions negatives que arriben a les diferents comissions del AFA dels 
pares dels alumnes i dels mateixos alumnes en relació al servei i els monitors del 
menjador. 
 
Es per aquest motiu que es demana tornar a realitzar les enquestes menjador per 
saber l’opinió dels pares i alumnes, per poder-ho traslladar a l’escola per ajudar al 
bon funcionament de mateix. 
 
 
 
Sense res més a tractar, s'aixeca la sessió a les 22:00 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 dilluns dia 19 de març de 2018 a les 20:00 
hores a la seu de l’Escola Provençals. 


