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JUNTA GENERAL ORDINARIA 17 DE MAIG DE 2018 
 
 
 
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE L’ ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES 
I ALUMNES DE L’ESCOLA PROVENÇALS, EFECTUADA EL DIJOUS DIA 17 DE 
MAIG DE 2018, A LAS 20:00 HORAS, EN CONVOCATORIA ÚNICA. 
 
 
 
 A Barcelona, a les 20:00 hores del 
dijous dia 17 de maig 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 10 Assistents 
ressenyats a continuació: 
 
Sra. Joana Mulero, Sra. Anna 
Catalán, Sra. Ana Aguilar, Sra. Silvia 
Lafuente, Sra. Monica Cuchí, Sra. 
Sra. Marta Jordana, Sra. Eva 
Sánchez y Sra. Marta Jordan. 
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 - Comissió de Festes.  

 
PUNT 3 - Delegats de Classes. 

 
PUNT 4 - Comissió Cuida’m. Tresoreria. 

 
PUNT 5 - Novetats LOPD. 

 
PUNT 6 - Pròxim Consell Escolar. 

 
PUNT 7 - Equipació Escolar. 

 
PUNT 8 - Precs i preguntes. 

 
 
 

 



 

 2 
 

 
 
 

PUNT 1 - APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR. 

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

 
PUNT 2 - COMISSIÓ DE FESTES.  
 
Pren el torn de paraula les representants de la Comissió de Festes, Sra. Ana Catalan 
i la Sra. Ana Aguilar per comentar que continuen treballant amb els Protocols de 
Festes de cara al curs vinent, i informen que justament demà hi ha la Festa del 
POCAPOR, coincidint amb les festes de Maig de Poblenou. Notifiquen  que el cap 
del Drac POCAPOR pesa bastant per als infants que l’han de dur i que seria 
convenient mirar algun mecanisme amb rodes per poder-lo portar amb major 
comoditat, y també es comenta que hi ha 2 cap-grossos que estan bastant 
deteriorats, per el que seria convenient restaurar o substituir. Es proposa en la reunió 
que potser es pot dur a terme dins l’extraescolar de pintura–manualitats la 
restauració dels mateixos. 
 
Pel que fa als Protocols d’actuació s’ha informa’t a totes les famílies a traves dels 
diversos mecanismes que disposa l’AFA, WEB, Whatsap, Mail etc... i l’acceptació a 
la nova dinàmica que s’ha pogut percebre en general ha estat molt positiva. 
 
A continuació pren el torn de paraula la Presidenta del AFA, Sra. Júlia Vilà de las 
Heras, per exposar que a la Festa de Final de curs, han hagut de comprar llaunes de 
cervesa, dons per normativa no es podia portar vidre a les neveres de l’escola i degut 
al poc temps que es disposa per als preparatius pertinents finalment han decidit,  
conjuntament amb les portaveus de la Comissió de Sostenibilitat, que es servirà en 
ECOGOT els refrescos i l’aigua, i les llaunes de cervesa individualment. La compra 
dels ECOGOTS finalment ha estat de 250 unitats. 
L’escola ha iniciat l’activitat del concurs del Disseny de L’ECOGOT i en breu es farà 
saber el resultat del guanyador. 

 
 

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 avui mateix amb la direcció de l’Escola en relació a la 
possible implantació de la Figura dels Delegats de Classe. Informa que la Direcció i 
el Claustre de l’escola han aprovat aquesta nova figura, i recalca la total 
predisposició de la direcció a desenvolupar la seva implantació. 
La idea es que hi hagi un Coordinador per cada classe i tutor, i en principi es vol 
aprofitar la reunió inicial del curs per informar a les famílies de la importància de 
tenir un Delegat de Classe, esperant sorgeixin in situ els voluntaris per 
desenvolupar la tasca de DELEGAT de cada curs.(1*classe). 
Hi haurà un  Coordinador de Delegats que serà el que filtrarà la informació general  
dels Delegats cap a l’AFA i/o Escola. 
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PUNT 4 - COMISSIO CUIDA’M I PASSA’M. TRESORERIA 

 
Dins d’aquest punt de l’ordre del dia, pren el torn de paraula la Sra. Eva Sánchez, 
Tresorera del AFA per comentar que està treballant en l’actualització de dades i 
comptes del AFA de l’escola i en aquest sentit exposa que la Sra. Nuria Menargues, 
portaveu de la Comissió de Cuida’m i Passa’m, encara esta inclosa en una compte 
del AFA corresponent als llibres, i que no hauria d’estar com a titular de la mateixa. 
Es per aquest motiu que proposa a la present Junta que per tal d’actualitzar les 
dades,  i unificar la Tresoreria s’hauria de treure a la Sra. Nuria Menargues de la 
Compte de CaixaBank del AFA adjunta a continuació: 
 
 CAIXABANK IBAN: ES56 2100 3459 3422 0006 9648 
 
Es porta a terme una votació sent aprova’t per unanimitat actualitzar les dades i 
excloure de la Compte indicada a la Sra. Nuria Menargues. 
La Tresorera del AFA realitzarà les gestions amb l’entitat bancaria mencionada duent 
a terme la decisió de la Junta d’excloure a la Sra. Nuria del compte del AFA. 
 

 
PUNT 5 - NOVETATS LOPD. 

 
Pren el torn de paraula la Sra. Mireia Payès i la Sra. Julia Vilà de las Heras, 
Secretaria i Presidenta del AFA respectivament, per comentar les actualitzacions que 
estant duent a terme en relació a l'entrada en vigor del Nou Reglament General de 
Protecció de Dades RGPD i la seva aplicació prevista per al proper 25 de maig de 
2018. 
L’AFA ja disposava de la documentació pertinent en aquesta matèria però degut a la 
nova normativa hi ha modificacions i canvis que s’han de dur a terme, i es per aquest 
motiu que han contactat amb la Sra. Eva Cortès Consultora en protecció de dades i 
seguretat de la informació per a realitzar una correcta actualització de dades, dirigint 
el seu desenvolupament. 
 
Ambdós fan un breu resum dels canvis mes significatius que hauran de fer tan a la 
WEB,  com a la eina ONLINE: 
 

 Al Online s’haurà de modificar l’Avís Legal i les clàusules pertinents. Es 
realitzaran un hipervincles del contingut a l’aplicació on els usuaris hauran de 
donar el consentiment de forma expressa per poder continuar introduint les 
dades bancaries i inscriure’s a les extraescolars.   

 Als SEPA hauran d’afegir també l’ informació pertinent de consentiment de 
cessió de dades. 

 Tan els mails de totes les Comissions  com a les factures  que es realitzin s’ha 
d’incloure les clàusules de Correu electrònic i les Clàusules de Factures. 

 Hi ha una sèrie de documents de (Fitxers, Usuaris, Registre d’Activitats, 
Responsables de Seguretat... etc.) que tal i com es va acordar anirà mirant la 
Secretaria del AFA per tal d’actualitzar les dades que puguin estar obsoletes. 
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PUNT 6 - PRÒXIM CONSELL ESCOLAR. 
 
Arribat a aquest punt de l’Ordre del dia la Presidenta del AFA informa que en breu 
tindrà lloc el pròxim Consell Escolar però encara no han concretat les dates. Es fa 
una valoració per parts de tos els membres de la Junta presents i s’acorda per 
unanimitat en primer lloc agrair tant al Claustre com a la Direcció de l’Escola en 
referencia a la implantació definitiva de la nova figura dels Delegats de Classe, i 
també per el vis-i-plau en relació a la posada en marxa del Programa JANEDO. 
 
Es torna a parlar del tema de les sortides de Fum de les Obres que es duran a 
terme a la Plaça de Glories i la Granvia, de la “Plataforma Respira Glories” i es creu 
convenient comentar-ho i veure les opinions i la informació que pugui tenir el 
Consell Escolar al respecte. 
 
PUNT 7 - PRECS I PREGUNTES. 
 
Dins aquest punt de l’ordre del dia, la comissió d’Equipament exposa novament les 
peces de roba que es van endur la majoria dels presents per utilitzar durant unes 
setmanes per als infants del AFA, i després de varies  setmanes d’ús (rentadora, 
assecadora) es valora de nou la serigrafia de les peces i la qualitat i durabilitat del 
teixit. 
Es comenta novament fer el Logo de les samarretes mes gran que el presentat en 
1º reunió, i d’altres temes relacionats en talles i mides. La qualitat de les peces es 
correcte. 
En la propera reunió es tornaran a portar a la Junta les noves peces realitzades per 
Confecciones La PALMA amb les ultimes característiques exposades a corregir 
intentant trobar definitivament les qualitats desitjades. 
 
Per altra banda, dins aquest punt de l’ordre del dia i donada la reunió mantinguda 
justament aquest mati la Presidenta del AFA amb la direcció de l’Escola, la Sra. 
Júlia Vilà de las Heras aprofita també per comentar que tant la Direcció de l’Escola 
com el Claustre han aprova’t la posada en marxa del Programa JA NEDO per al 
proper curs 2018-2019 als alumnes de 1er curs de Primària. 
Es recorda la finalitat d’aquest Programa és el de permetre experimentar els 
primers desplaçaments autònoms en el medi aquàtic als infants, intentant assegurar 
que l’alumnat finalitzi l’educació Primària havent adquirit els coneixements bàsics de 
control motriu en el medi aquàtic. 1r (tot el curs). Subvenció Ajuntament de 
Barcelona Dates de setembre a juny. 
 
Informa que el dia escollit és el divendres al matí i el Centre on es realitzarà 
l’activitat es CAN FELIPA. El professorat haurà d’acompanyar els infants, però no 
obstant comenta que el numero de professors a acompanyar els infants no arriba al 
estipulat,  per el que desprès d’un petit debat entre els assistents s’acorda per 
unanimitat la contractació de monitoratge extern el qual repercutirà d’un petit import 
al alumne que realitzi l’activitat (>8€* alumne* mes). 
És una activitat obligatòria ja que entra dins de la curricular del curs, per tant cal 
presentar justificant mèdic en cas que no es  pugui realitzar. Els infants que  no 
puguin fer l’activitat es quedaran a l’escola realitzant altres activitats 
complementaries. 
Els membres del AFA consideren que es una molt bona noticia formar part d’aquest 
programa, tot i que encara escola i AFA han d’acabar de perfilar totes les opcions 
per la seva posada en marxa de cara al proper curs. 
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De tot plegat es parlarà en pròxima 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 dilluns dia 18 de juny de 2018 a les 20:00 
hores a la seu de l’Escola Provençals. 


