JUNTA GENERAL ORDINARIA 17 D’ABRIL DE 2018

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE L’ ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES
I ALUMNES DE L’ESCOLA PROVENÇALS, EFECTUADA EL DIMARTS DIA 17
D’ABRIL DE 2018, A LAS 20:00 HORAS, EN CONVOCATORIA ÚNICA.

A Barcelona, a les 20:00 hores del
dimarts dia 17 d’abril 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 14 Assistents
ressenyats a continuació:
Sra. Encarna Valdivia, Sra. Angeles
Valero, Sra. Joana Mulero, Sra.
Noelia Valencia, Sra. Olga González,
Sra. Lourdes Barbens, Sra. Anna
Alsina, Sra. Ana Aguilar, Sra. Silvia
Lafuente, Sra. Monica Cuchí, Sra.
Mercè Medina y Sra. Paula Castillo.
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 -

Comissió de Festes. Canvi de model de Festes.

PUNT 3 -

Delegats de Classes.

PUNT 4 -

Graella d’Extraescolars 2018-2019.

PUNT 5 -

Comissió de Sostenibilitat.

PUNT 6 -

Precs i preguntes.
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PUNT 1 -

APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR.

L ’acta amb data 19 de març de 2018 es aprovada per unanimitat i signada per la
Presidenta i Secretaria d’actes.
PUNT 2 -

COMISSIÓ DE FESTES. CANVI DE MODEL DE FESTES.

Pren el torn de paraula la Presidenta del AFA, Sra. Júlia Vilà de las Heras, recordant
que tal i com es va acordar a la Junta del AFA del passat mes de febrer, ha
mantingut una reunió amb la direcció de l’escola, on ha pogut traslladar i exposar el
nou model de Festes que es va plantejar, obtenint el vis-i plau per part de la direcció
de l’Escola.
Juntament amb la Comissió de Festes realitzen un breu repàs de com quedarien
finalment repartides les Festes segons el curs escolar que consideren mes adient
que s’involucri i contribueixi en la preparació de les mateixes.
Detallen a continuació com quedarà el repartiment, tenint en compte el seu interès
segons l’edat dels nens, combinant una festa més exigent amb una de senzilla i
intercalant cursos de descans:










P3 -> Descans
P4 -> Benvinguda de P3 (octubre)
P5 -> Carnestoltes (febrer o març) i Festes de Maig (maig)
1r -> Descans
2n -> Festa de Nadal (desembre) i Sant Jordi (abril)
3r -> Descans
4t -> Festa Final de Curs (juny)
5è -> Descans
6è -> Festa de Graduació per a les famílies de 6è, no organitzada per l’AFA
(juny).

La comissió de Festes informa que està elaborant els Protocols d’actuació per a cada
una de les Festes per tal de facilitar al màxim l’organització de les mateixes al curs
escolar que li pertoqui, i també un calendari on es podrà veure fàcilment el temps de
preparació que requereix cada una. Un cop tinguin tots els Protocols realitzats i el
calendari establert es traspassarà tota la informació a la Comissió de Comunicació
per poder informar a través del Mail, Blog i Whatsapp aquest NOU MODEL DE
FESTES a totes les Famílies de l’Escola.
A continuació s’obre un petit debat entre els membres assistents, on es recalca la
importància de fer saber als cursos que des de l’AFA es recolzarà a través de l’actual
Comissió de Festes per a l’assessorament i organització per seguir els protocols
establerts, i a través de la Tresoreria es duran a terme els pagaments de les
despeses pertinents. A principis del proper any escolar, segurament a la reunió de
principi de curs, l’AFA es posarà en contacte amb cada curs per ajudar a la posada
en marxa de la festa que correspongui i resoldre dubtes que puguin sorgir.
És important ressaltar, però, que en el cas que el curs responsable renunciï a
organitzar les festes assignades, aquestes malauradament no es celebrarien aquell
any.
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PUNT 3 -

DELEGATS DE CLASSE.

Pren el torn de paraula la Sra. Júlia Vilà de las Heras, informant a tots els presents
de la Reunió mantinguda amb la direcció de l’Escola en relació a la nova Figura
dels Delegats de Classe. Els ha exposat punt per punt tots el arguments per tal de
simplificar al màxim l’avantatge que seria el poder disposar d’aquesta figura
comunament enfortint el vincle establert entre pares, alumnes, AFA i Escola.
.
La Direcció de l’Escola desprès de la exposició realitzada ha vist molt profitosa la
Figura del Delegat de Classe, i informa que aquesta proposta la traslladarà als
Coordinadors del cicle i tutors corresponents per tal de donar-hi una oportunitat,
doncs cada tutor i/o delegat afinaran quina relació voldran establir segons els
convingui ambdós parts.
En la pròxima Reunió del Claustre es parlarà del tema i ens informaran al respecte.
PUNT 4 -

GRAELLA D’EXTRAESCOLARS 2018-2019.

Dins d’aquest punt de l’ordre del dia, pren el torn de paraula la Sra. Encarni Valdivia
de la Comissió CET10, per comentar el nou plantejament d’extraescolars, que a
l’anterior Junta, la Presidenta del AFA Sra. Julia Vilà de las Heras, va mencionar que
estaven treballant i justament es troben a punt de tancar la Graella:
Es tornaran a oferir de NOU:





IOGA, infantil i 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 a una altre Escola, possiblement
Poblenou. Encara pendents de confirmar si es farà a 1ª o a 2ª hora.
 BASQUET 4t tornarà a 2º 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.
De cara al curs 2018-2019 informen que el preu de les extraescolars s’incrementaran
segons IPC i les regularitzacions pertinents, i s’obriran les inscripcions per al pròxim
curs segurament la setmana del 4 al 16 de juny. A través de la Web i el whatsapp
s’informarà de les dates concretes per poder realitzar les Inscripcions.
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La Sra. Valdivia informa que tenen noves idees i suggeriments d’Extraescolars de
cara als propers anys, com per exemple Mecanografia o Taller de Còmics que
podrien ser de gran interès. S’acorda de cara al proper curs mirar les possibilitats
d’horaris, distribució d’aules etc. per intentar incloure més opcions a la Graella dels
propers anys.
PUNT 5 -

COMISSIO DE SOSTENIBILITAT.

En aquest punt pren el torn de paraula la Sra. Mercè Medina presentant una nova
col·laboradora en aquesta comissió, la Sra. Lourdes Barbens, les quals comenten
les diferents àrees de l’escola que estan estudiant per tal de millorar el seu
funcionament:
1.

La Regulació de la temperatura de la calefacció. Millorar el seu
funcionament mirant la possibilitat de posar termòstats independents.
2. Aïllament de les cúpules i teulades. Aquest punt recorden està en mans del
Consorci a l’espera d’una resposta.
3. Obres del Soterrament de Glories/ Gran via. En aquest punt ens informen
que l’Escola Casas ha contactat amb l’escola Provençals per tal de
presentar-nos i potser unir-nos a la “Plataforma Respira Glories” per valorar i
minimitzar l’impacte que poden tenir les obres que es realitzaran i que es
preveu siguin força llargues i complicades; com per exemple avaluar la
ubicació de les sortides de fum dels túnels de les obres plantejats massa
propers a l’escola, el soroll continu que produiran, la contaminació de
partícules de pols etc... amb la finalitat d’establir converses amb
l’Ajuntament, per minimitzar el possible l’impacte mediambiental que pot
haver-hi en l’entorn, molt perjudicial per les escoles properes. Actualment
estant pendents de mantenir una primera reunió on s’informaran de tot el
procés per decidir si unir-nos o no a la Plataforma exposada.
Per altre banda informen de un nou Projecte de Sostenibilitat que han realitzat per a
la Festa de Final de Curs d’aquest any:
1. La idea que plantegen es fer servir les begudes en un got reutilitzable que
ajudi a disminuir la quantitat de residus generats, es a dir durant la festa, es
podrà comprar el “Got del Provençals”.
Aquest serà el primer got i voldrien valorar la possibilitat de fer un concurs
per tal de fomentar el seu disseny entre els alumnes. Per trobar la millor
proposta han pensat en realitzar un concurs de dibuix en el que participaran
tots els alumnes. S’obre un petit debat en el que finalment s’aprova per
majoria dels presents realitzar el concurs i dur a terme una comanda inicial
d’uns 400-500 gots per valorar la sortida que pugui tenir. S’acorda que els
dibuixos es presentaran amb retolador, i els dibuixos realitzats pels alumnes
de P3 a 2n de primària també es podran pintar (amb retolador o altres tipus
de colors) si així ho desitgen els autors.
Els dibuixos realitzats pels alumnes a partir de 3r de primària hauran de ser
únicament amb retolador d’un sol color. Si l’autor ho considera necessari, es
podrà omplir de color alguna part del dibuix, però escollint un únic color.
El tema del Dibuix es lliure inspirat en la natura i/o Sostenibilitat, i poden
aparèixer paraules o frases.
En breu es publicarà pels diferents medis la informació adient i les bases del
Concurs de Dibuix per decorar el Got del Provençals. L’escola aprofitarà la
setmana cultural per informar als alumnes sobre concurs i serà el
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professorat juntament amb la comissió de Sostenibilitat els encarregats de
decidir els dibuixos guanyadors.
Les membres de la Comissió de Sostenibilitat informen que també
incorporaran diversos contenidors de reciclatge en la festa de Fi de curs
segons els tipus de residus a reciclar i treballaran conjuntament amb la
Comissió de Festes per facilitar la seva venta el dia de la Festa.

PUNT 6 -

PRECS I PREGUNTES.

Dins aquest punt de l’ordre del dia, la comissió d’Equipament exposa les mostres de
la nova col·lecció de roba de l’escola Provençals realitzada a Confecciones La
Palma de cara al proper curs 2018-2019.
Es valora el disseny i es compara el gènere entre tots els presents amb altres
mostres d’anys anteriors. El color es comenta es mes afavoridor i el nou disseny del
Logo es aprovat per unanimitat.
S’acorda entre els presents utilitzar durant unes setmanes per als infants membres
dels pares presents a la reunió les diverses peces de roba,(rentadora, assecadora)
per tal de valorar la serigrafia de les peces i la qualitat i durabilitat del teixit.
En la propera reunió es compararan els resultats per tal d’ajustar les noves compres
a les característiques i qualitats desitjades.

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 dijous dia 17 de maig de 2018 a les 20:00
hores a la seu de l’Escola Provençals.
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