JUNTA GENERAL ORDINÀRIA 18 DE JUNY DE 2018

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE L’ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES I
ALUMNES DE L’ESCOLA PROVENÇALS, EFECTUADA EL DILLUNS DIA 18 DE
JUNY DE 2018, A LES 20:00 HORES, EN CONVOCATORIA ÚNICA.

A Barcelona, a les 20:00 hores del
dilluns dia 18 de juny 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 15 Assistents
ressenyats a continuació:
Sra. Marta Jordana, Sra. Desirée
Luque, Sra. Joana Mulero, Sra. Isabel
Fuentes, Sra. Mercè Medina, Sra.
Lourdes Barbens, Sra. Paula Castillo,
Sra. Carme Biech, Sra. Sara
Monrabà, Encarni Valdivia, Sra. Anna
Catalán, Sra. Anna Aguilar, Sra.
Monica Suárez.
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 -

Equipació Batucada.

PUNT 3 -

Plataforma Respira Glòries. Exposició Escola Casas.

PUNT 4 -

Comissió de Festes. Festa Fi de curs, Sostenibilitat.

PUNT 5 -

Inscripcions Extraescolars.

PUNT 6 -

Delegats de Classe.

PUNT 7 -

Equipació Escolar.

PUNT 8 -

Telèfon coordinador extraescolars

PUNT 9 -

Precs i preguntes.
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PUNT 1 -

APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR.

L’acta amb data 17 maig de 2018 es aprovada per unanimitat i signada per la
Presidenta i Secretaria d’actes.
PUNT 2 -

EQUIPACIO BATUCADA.

Pren el torn de paraula la representant de la Comissió, Sra. Desirée Luque, per
exposar que les samarretes que utilitzen a la Batucada són de l’any 2013 i
actualment estan molt desgastades i no disposen de suficients talles i stock per als
nous inscrits. Explica que han estat mirant diverses opcions i preus de noves
samarretes; trobant una opció que considera molt adequada i que exposa a la Junta
per a la seva valoració i votació:


Samarreta de Batucada subvencionada amb publicitat de l’empresa que
subvenciona a les mànigues.

Desprès d’un petit debat d’opinions, la proposta d’incloure publicitat a les mànigues i
poder obtenir les samarretes parcialment subvencionades és aprovada per
unanimitat per tots els presents.
La Sra. Desirée un cop disposi de les noves samarretes les presentarà a la Junta.

PUNT 3 -

PLATAFORMA RESPIRA GLÒRIES. EXPOSICIÓ ESCOLA
CASAS.

Pren el torn de paraula la Sra. Mercè Medina, representant de la Comissió de
Sostenibilitat, per informar als presents que el Representant de l’escola Casas
finalment no ha pogut venir en aquesta Junta, excusant la seva assistència, i ens fa
un breu repàs de les converses mantingudes i de com evoluciona la Plataforma
Respira Glories i les obres que es realitzaran al respecte:
 Les obres de soterrament de la Gran Via (túnel d’uns 1.000 metres) tenen
previst una duració d’uns 3 anys, i els túnels d’expulsió de l’aire de l’obra, i a
posteriori de respiració del túnel, estan previstos que es disposin al que ara
és la Rambla del Poblenou ambdós costats.
 La plataforma està treballant conjuntament amb l’Ajuntament per prendre
mesures correctores per minimitzar la contaminació, soroll, etc....
 L’escola Casas és afectada directa i contacta amb entitats veïnals i la nostra
escola per tal d’obtenir recolzament i suport dins la Plataforma Respira
Glòries.
A la propera Junta del mes de setembre vindrà el Representant de l’Escola Casas
per exposar tot el procés i decidir conjuntament en involucrar-nos dins l’esmentada
plataforma.

2

PUNT 4 -

COMISSIÓ DE FESTES. FESTA FI DE CURS, SOSTENIBILITAT.

Dins d’aquest punt de l’ordre del dia, pren el torn de paraula la Sra. Anna Aguilar i
Anna Catalan, representants de la Comissió de Festes, que fan un breu resum de
l’exitosa festa de fi de curs, on tota la Junta les felicita per la seva tasca.
Els inflables, tallers i el rocòdrom d’aquest any han estat un èxit. Es van vendre al
voltant de 385 cadires del sopar on destaquen la bona col·laboració a l’hora de
recollir les taules dels sopar per part de tots els participants i l’augment de voluntaris
en els tallers d’aquest any.
Els Gots del Provençals han estat també un èxit. La Comissió de Sostenibilitat va
vendre tots els 250 gots disposats a mig matí. Satisfetes de l’acollida que ha tingut el
Got del Provençals s’acorda que l’any vinent es disposin més gots per la gent que no
l’hagi pogut obtenir. Es felicita també a la Comissió per la fantàstica tasca realitzada
i la bona acollida obtinguda.
La representant de la Comissió de Sostenibilitat, Sra. Mercè Medina destaca que
gràcies a la col·laboració de tots els participants, durant el matí i la tarda de la festa fi
de curs es van poder reciclar 97 kg de residus i només 5 kg van anar a parar al
contenidor del rebuig.
Van disposar de diversos punts de reciclatge selectiu a tota l’escola, i a la nit, també
es va fer la recollida selectiva però no vam poder quantificar quants kg es van recollir.
Amb la gestió realitzada estan molt contentes d’aconseguir l’objectiu marcat en la
festa de reciclar correctament els residus generats.

PUNT 5 -

INSCRIPCIONS EXTRAESCOLARS.

Pren el torn de paraula la Sra. Júlia Vilà de las Heras, Presidenta del AFA per
comentar les inscripcions que ja han anat realitzant els pares a la eina ONLINE i que
es tancaran en breu.
Comenta ràpidament les gràfiques d’afluència de les inscripcions a dia d’avui,
destacant diverses extraescolars:






BATUCADA: entra gent nova i d’infantil, pares nous.
BÀSQUET: Molts inscrits.
PATINATGE: bastants Inscrits.
FUNKY: bastants Inscrits.
TECNOLOGIA CREATIVA: molt bon inici d’activitat, molts inscrits.

Al finals de Juny un cop tancades es veurà si hi ha alguna activitat que no es realitzi
per manca de quòrum o, pel contrari, si alguna activitat necessita llista d’espera.
Els pares rebran un mail confirmant les extraescolars a les que estiguin apuntats.
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PUNT 6 -

DELEGATS DE CLASSE.

Arribat a aquest punt de l’Ordre del dia la Presidenta del AFA informa que la figura
dels Delegats de Classe va estar aprovada per part del Claustre de l’escola, i que
ha elaborat un document comunicant aquesta nova figura al professorat i pares de
l’Escola, que serà validat per la mateixa abans de penjar al blog; i també un acord
on els Delegats hauran de signar l’acceptació del funcionament, on explica les
funcions que hauran de realitzar. Comenta que l’AFA informarà de la figura dels
Delegats a les reunions d’inici de cada curs escolar on haurien de sorgir in situ
voluntaris.
Tal i com es va comentar a la passada Junta, hi haurà un Coordinador de Delegats,
i s’ofereixen per aquesta tasca la Sra. Júlia Vilà de las Heras, Presidenta del AFA i
la Sra. Anna Poch de la Comissió d’Instituts.
Es porta a votació la proposta de tenir dues Coordinadores de Delegats (Sra. Julià
Vilà de las Heras i la Sra. Anna Poch) la qual es aprovada per unanimitat per tots
els presents.
PUNT 7 -

EQUIPACIÓ ESCOLAR.

Dins aquest punt de l’ordre del dia, la Comissió d’Equipament, Sra. Paula Castillo
exposa les mostres de les peces de roba definitives amb les modificacions
acordades en la darrera Junta.
Realitzar el logo a les samarretes més gran es comenta amb els membres de la
Junta que ha estat un èxit, i les altres peces de roba es valoren i semblen correctes
pel que fa a la qualitat i disseny desitjat.
Ens informa que segurament a partir del 30 de juny Confecciones La PALMA es
compromet a disposar de tot el material per a la seva venda al públic, no obstant
això, l’escola haurà d’avisar del canvi a través del TOKAPP als pares dels alumnes.
PUNT 8 -

TELÈFON COORDINADOR EXTRAESCOLARS.

Dins d’aquest punt de l’ordre del dia pren la paraula la Sra. Júlia Vilà de las Heras
per comentar que la Coordinadora d’Extraescolars del CET10, Sra. Mónica
Esteban, està assolint cada dia més feina relacionada amb la eina online i les
inscripcions d’extraescolars, SEPA etc. La Coordinadora va proposar a la
Presidenta del AFA el fet de poder tenir un mòbil sense dades, tan sols per rebre
emails i whatsapp, per tal de poder ser més eficient en la gestió de molts temes de
coordinació que realitza diàriament a l’escola.
La Presidenta informa que ha estat mirant preus de mòbils amb aquestes
característiques i seria un cost de 5-10€/mes de quota i el preu del dispositiu uns
100€ aprox.
Es valora per part dels presents el fet d’utilitzar o atendre a aquest mòbil només en
hores laborals i es realitza una votació, essent aprovat per tots els presents que la
Coordinadora d’Extraescolars pugui disposar d’un mòbil per part del AFA.
La Presidenta juntament amb la Tresorera realitzaran les gestions oportunes al
respecte.
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PUNT 9 -

PRECS I PREGUNTES.

Dins aquest punt de l’ordre del dia, pren el torn la Sra. Encarni Valdivia de la
Comissió d’Extraescolars on ens informa que a la Festa Fi de curs de l’escola es va
trencar una cistella de bàsquet per part d’un ex-alumne de la mateixa escola, i la
Comissió d’Extraescolars està mirant les opcions de què disposa per poder reparar
la cistella amb la major brevetat possible.
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 26 de setembre de 2018 a les
20:00 hores a la seu de l’Escola Provençals.
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