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JUNTA GENERAL ORDINARIA 19 DE MARÇ 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 
MARÇ DE 2018, A LAS 20:00 HORES, EN CONVOCATORIA ÚNICA. 
 
 
 
 A Barcelona, a les 20:00 hores del 
dilluns dia 19 de març 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 11 Assistents 
ressenyats a continuació: 
 
Sra. Eva Sánchez, Sra. Marta Jordan,  
Sra. Pilar Núñez, Sra. Anna Poch, 
Sra. Merche Rodríguez, Sra. Olga 
González,  Sra. Noelia Valencia, Sra. 
Mercè Medina y Sra. Mónica Suárez. 
Sra. Júlia Vilà I 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 - Comissió Casals i Colònies 

 
PUNT 4 - LOPD. Actualització i traspàs de funcions. 
 
PUNT 5 - Graella d’Extraescolars 2018-2019. 

 
PUNT 6 - Noves Xerrades. 
 
PUNT 7 - Precs i preguntes. 
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PUNT 1 - APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR. 
 
L ’acta amb data 19 de febrer 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, un cop valorada la informació obtinguda dels 
diferents centres que treballen amb la figura dels delegats de classe, avaluades les 
respostes obtingudes envers l’enquesta realitzada, i tenint en compte les diverses 
consideracions/aportacions per part dels membres del AFA al Protocol  que ha 
realitzat; es troba ultimant la Proposta definitiva que segurament presentarà a la 
direcció de l’Escola després de les festes de Setmana Santa, per tal de poder 
implantar la figura dels Delegats de Classe el proper curs. 
 
Novament s’obre un petit debat on es recalca unànimement la importància d’aquesta 
figura com una eina molt bona tant per els mestres i la direcció de l’escola com pels 
pares i l’AFA, per canalitzar les diferents propostes i idees i/o problemàtiques en una 
sola figura per classe a cada curs escolar, aconseguint un vincle directe de 
comunicació fluent d’ambdues parts. 
 
Al mateix temps es comenta la importància de què els membres electes del Consell 
Escolar, siguin també partícips de la figura dels Delegats de classe per establir una 
connexió mes directe amb tots els actors compromesos. S’acorda contactar amb ells 
directament per explicar-los el vincle de comunicació que es vol establir amb aquesta 
nova figura a l’Escola  Provençals per treballar conjuntament. 

 
 

PUNT 3 - COMISSIÓ CASALS I COLÒNIES. 
 
Pren el torn de paraula la Sra. Mónica Suárez, informant a tots els presents que el 
Casal de Setmana Santa es durà a terme aquest any a l’escola Provençals, doncs 
s’ha obtingut suficient quòrum. És una molt bona notícia doncs feia anys que no es 
podia dur a terme degut a les poques inscripcions que es realitzaven. 
 
Per altra banda en referència al Nou Casal de Robòtica que es va parlar en 
passades reunions, acordant que s’oferiria una setmana a l’Escola Provençals, dins 
el Casal d’Estiu per valorar si pot tenir suficient sortida; ens informa la Portaveu de 
la Comissió que el proveïdor vol oferir totes les setmanes possibles a l’igual que el 
Casal d’Estiu. 
 
Es fa una votació acordant per unanimitat que s’oferirà totes les setmanes, doncs 
tant si surt com si no surt és un risc que assumirà el mateix proveïdor de Robòtica. 
 

 
PUNT 4 - LOPD. ACTUALITZACIÓ I TRASPÀS DE FUNCIONS.  
 
Pren el torn la Presidenta del AFA, Sra. Júlia Vilà de las Heras, per informar als 
presents de la reunió que mantindran el dimecres dia 21 de març de 2018, tant ella 
com la secretària del AFA, la Sra. Mireia Payès amb la Gestora Sra. Eva Cortés, 
per poder realitzar els canvis i actualitzacions pertinents pel que fa als fitxers de la 
LOPD; tal i com es va acordar a l’Assemblea del passat novembre, doncs aquestes 
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tasques passen a formar part de la feina que realitzarà a partir d’ara la Secretaria 
del AFA. 
Pren la paraula la Sra. Merche Rodríguez de l’antiga Comissió de LOPD, fins ara 
encarregada d’actualitzar les dades de la LOPD, conjuntament amb la Gestora Sra. 
Eva Cortés, comentant que està treballant amb l’actualització de dades  i dels fitxers 
que tenia pendents de realitzar, i un cop ho tingui tot al dia, traspassarà tota 
aquesta informació a la Secretària de l’AFA. 
 
PUNT 5 - GRAELLA D’EXTRAESCOLARS 2018-2019. 
 
Dins d’aquest punt de l’ordre del dia, pren el torn de paraula la Sra. Júlia Vilà de las 
Heras, Presidenta del AFA, per comentar el nou plantejament d’extraescolars de cara 
al proper curs que estan elaborant i està encara subjecte a modificacions: 

 
Es tornaran a oferir de NOU: 
 

 IOGA, infantil i en família 
 KIDSBRAIN Book Infantil i Book 0 
 CORAL de P5 a 2n 
 MUSICA de P3 passarà de dimarts a dimecres. 

 
No s’oferirà: 
 

 KIDS&US Conversa 4t (seguirà a 5è i 6è). 
 

Pel que fa a les Extraescolars de CET10: 
 

 VOLEIBOL s’oferirà a 1ª hora de 1er a 6è. Segons quòrum es farien 
diferents grups. 

 PATINATGE degut a la gran demanda 4t-6è passarà a 2º hora com ja 
es feia anteriorment. 

 FUTBOL es planteja realitzar-ho en una altra Escola, possiblement 
Poblenou. 

 BASQUET 4t tornarà a 2ª hora. 
 ESPAI D’ART s’oferirà novament de P3 a P5. 
 ROBÒTICA NOU Contracte 2018-2019, s’oferirà de 1er a 6è, pendent 

d’acabar de concretar l’oferta. 
 

Tant la Presidenta del AFA, Sra. Júlia Vilà de las Heras, com la Coordinadora de 
CET10, Sra. Mónica Esteban estan treballant amb les diferents bases de dades que 
disposen, i calculen que s’obriran les inscripcions per al pròxim curs segurament la 
setmana del 4 al 16 de juny aproximadament. A través de la Web i el whatsapp 
s’informarà de les dates concretes per poder realitzar les Inscripcions. 
 
PUNT 6 - NOVES XERRADES. 
 
En aquest punt de l’Ordre del dia pren la paraula la Sra. Noelia Valencia, per 
exposar que estan treballant en diversos Tallers i Xerrades tant per als pares com 
per  als alumnes. 
 
Un dels tallers que realitzaran en breu és un taller de ROBÒTICA, per presentar i 
donar a conèixer aquesta nova temàtica que té molta demanda actualment en el 
mercat d’extraescolars, ajudant en la seva presentació com a possible nova 
extraescolar del proper curs i com a opció dins del Casal d’estiu. 
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Informen que tenen diverses idees de Tallers per a pares i fills (Taller de Cuina, 
etc.) que aniran realitzant segons viabilitat duran el curs. 
  
 
PUNT 7 - PRECS I PREGUNTES. 
 
Dins aquest punt de l’ordre del dia es comenta novament la problemàtica de la 
Megafonia de l’escola. La Presidenta del AFA informa que  l’escola acaba de 
renovar la Megafonia però no acaba de funcionar prou bé, doncs estan pendents 
d’ajustar-ho. Un cop estigui correcte s’informarà a la Comissió per explicar el 
funcionament del mateix. 
 
La Comissió de Festes insisteix en la possibilitat de disposar a més a més, d’un 
equip d’altaveus particular de l’AFA, per evitar possibles problemes d’última hora en 
el funcionament de la Megafonia a les Festes que organitza. 
 
S’acorda tornar a mirar preus i valorar l’adquisició de l’equip de suport de Megafonia 
per l’AFA. 
 
 
 
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 dimarts dia 17 d’abril de 2018 a les 20:00 
hores a la seu de l’Escola Provençals. 


