JUNTA GENERAL ORDINARIA 26 DE SETEMBRE DE 2018

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE L’ ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES
I ALUMNES DE L’ESCOLA PROVENÇALS, EFECTUADA EL DIMECRES DIA 26
DE SETEMBRE DE 2018, A LES 20:00 HORES, EN CONVOCATORIA ÚNICA.

A Barcelona, a les 20:00 hores del
dimecres dia 26 de setembre 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. Marta Jordan, Sra. Isabel
Fuentes, Sra. Mercè Medina, Sra. Eva
Sánchez, Sra. Mireia Romero, Sr.
Manel Vidal, Sra. Monica Cuchi, Sra.
Núria Net, Sra. Susana Soriano, Sra.
Encarna Valdivia, Sra. Angeles Valero
y Sr. Oriol Bellet.
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 -

Propostes / vacants per a la propera renovació de la Junta.

PUNT 3 -

Delegats de Classe.

PUNT 4 -

Comissió de Festes.

PUNT 5 -

Consell Escolar.

PUNT 6 -

Comissió Extraescolars.

PUNT 7 -

Precs i preguntes.
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PUNT 1 -

APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR.

L’acta amb data 12 de juliol de 2018 és aprovada per unanimitat i signada per la
Presidenta i Secretaria d’actes.
PUNT 2 PROPOSTES / VACANTS PER A LA PROPERA RENOVACIÓ DE
LA JUNTA.
Pren el torn de paraula la Sra. Júlia Vilà de las Heras, Presidenta de l’AFA per
comentar que el proper mes de novembre hi haurà l’Assemblea General Ordinària de
l’Associació de Famílies i Alumnes de l’Escola Provençals, on es farà la renovació i/o
reelecció de diversos càrrecs de la Junta i les Comissions pertinents.
Un dels Càrrecs que finalitza es el de Tresorera, que actualment ostenta el deure la
Sra. Eva Sánchez, la qual comenta als membres de la Junta que renovarà per un
període de dos anys més, tal i com marquen els Estatuts. La Junta felicita la seva
decisió la qual es farà activa durant la propera Assemblea.
En relació a les diferents Comissions, la Presidenta de l’AFA informa dels canvis que
ha estat notificada fins al moment:





La Comissió d’Escacs la Sra. Ana Bastida deixa el càrrec, i s’ofereix la Sra.
Carolina Gorriz, de P4, a portar la Comissió.
La Comissió d’Educació, deixa el càrrec la Sra. Noelia Valencia, i s’ofereix la
Sra. Pilar Núñez.
La Comissió de Cuida’m i Passa’m, la Sra. Nuria Menargues deixa el càrrec i
l’ocuparà la Sra. Desirée Muñoz.
La portaveu de la Comissió de Música, Sra. Silvia Lafuente també informa
que vol deixar el càrrec de cara l’any vinent, i la Sra. Mireia Romero de 1er
s’ofereix voluntària a col·laborar aquest any en aquesta comissió per dur a
terme el traspàs del càrrec l’any vinent.

La data de l’Assemblea es notificarà a la propera reunió del AFA del mes d’octubre.
PUNT 3 -

DELEGATS DE CLASE.

Dins aquest punt de l’Ordre del dia, la Presidenta del AFA informa que a cada
Reunió d’inici de curs escolar han explicat la tasca que durà a terme la nova Figura
dels Delegats de Classe i la importància en la millora comunicativa que representa
pels pares i l’escola aquesta nova Eina; amb la finalitat de què a les reunions
inicials sortissin in situ 1 o 2 voluntaris “Delegats” de cada curs per tal d’iniciar la
Coordinació dels mateixos coincidint amb l’inici d’aquest nou any escolar.
Informa que excepte el curs de 6A, s’han cobert totes les places. A cada curs
escolar han sortit ràpidament un delegat i/o un Co-Delegat excepte a cicle mitjà que
ha costat una mica més.
Tal i com es va aprovar a la passada Junta, portaran la Coordinació dels Delegats
de Classe la Sra. Júlia Vilà de las Heras, Presidenta de l’AFA i la Sra. Anna Poch
de la Comissió d’Instituts, que crearan un grup de Watsapp amb tots els delegats i
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la direcció del AFA, i explicaran detalladament el funcionament de les
comunicacions que tindran els Delegats de Classe a partir d’ara.

PUNT 4 -

COMISSIÓ DE FESTES.

Dins d’aquest punt de l’ordre del dia, pren el torn de paraula novament la Presidenta
de l’AFA, la Sra. Julia Vila de la Heras, en representació de la Comissió de Festes,
recordant que aquest any s’inicia el curs amb el NOU MODEL DE FESTES i la 1ª
Festa organitzada segons els Protocols de Festes realitzats, es la FESTA de
BENVINGUDA de P3, on s’encarreguen per primera vegada de tota l’organització els
pares dels alumnes de P4.
Comenta que a P4 ja tenen data per la Festa BENVINGUDA P3, que serà el proper
divendres dia 5 d’octubre de 2018, i destaca que han estat molt disposats i ben
organitzats. Encara que ara la preparació recau sobre P4 en aquest cas, recorda que
la Comissió de FESTES és i continua actualment sent una Comissió de consulta per
a qualsevol dubte o problema que pugui tenir el curs que li toqui organitzar les
Festes. La Pròxima Festa es la Festa de Nadal on també s’espera una bona
disposició del curs organitzador.
Dins aquest punt de l’ordre del dia, la representant de la Comissió de Sostenibilitat,
Sra. Mercè Medina, proposa per la seva aprovació en la present Junta obsequiar als
nous pares dels alumnes, dins la Festa de Benvinguda P3, amb el got del
Provençals.
La Sra. Mercè Medina exposa: “La idea seria donar en aquesta Festa un tiquet per
alumne o pare perquè el pugui canviar a qualsevol festa pel got del Provençals. Seria
com un detall de Benvinguda als alumnes de P3 i la finalitat es el de portar el got del
Provençals a totes les festes de l’escola creant un vincle amb GOT- ESCOLASOSTENIBILITAT. S’acompanyaria d’una carta o escrit on s’explicaria en forma de
conte per a què serveix el got i com l’han de cuidar, i la importància sobre el medi
ambient al reutilitzar aquest regal festa rere festa....”
Informa que el càlcul de Gots estimat es de 50 gots per regalar (1 per nen) i 200 per
a vendre als pares i/o alumnes.
Després d’un petit debat entre els assistents, i valorant el cost que suposa i els
ingressos o pèrdues estimades en aquest procés, es duu a votació essent aprovada
finalment la proposta dels Gots del Provençals a la Festa de Benvinguda P3 per
majoria amb 13 vots a favor i 1 vot en contra.

PUNT 5 -

CONSELL ESCOLAR.

La Representant de l’AFA en el Consell Escolar, Sra. Mercè Medina, informa dels
assumptes tractats a les ultimes reunions del Consell Escolar.
Un dels temes que varen tractar es sobre les preinscripcions de l’escola Provençals:
 Inscripcions noves al curs P3= 50 nens, dels quals 45 han triat l’Escola
Provençals com a primera opció
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 Sortides de 6è:
o 17 alumnes al Salvador Espriu.
o 21 alumnes al 22@.
o 4 alumnes al Zafra.
o 6 alumnes al Voramar.
Comenta que l’any vinent hi haurà eleccions al Consell Escolar. Les famílies hi són
representades per:
 1 Representant de l’AFA.
 4 Pares/Mares de l’escola. ( es voten en anys alterns 2/2).
A les eleccions s’hauran de renovar 2 dels representants dels pares/mares de
l’escola.
S’obre un petit debat entre els assistents on es comenta que l’escola hauria
d’explicar detalladament via Web, o mails... etc. què es, què representa i quines
funcions realitza el Consell Escolar i els seus membres perquè els pares de l’escola
poguessin valorar presentar-se voluntaris o escollir els representants amb major
coneixement de les Funcions a cometre. La representant del Consell Escolar i la
Presidenta del AFA traslladaran la petició d’informació a l’escola i al Consell
Escolar.

PUNT 6 -

INSCRIPCIONS EXTRAESCOLARS.

Pren el torn de paraula la Sra. Júlia Vilà de las Heras, Presidenta de l’AFA per
comentar les inscripcions a Extraescolars. A nivell de socis n’hi ha 286 a dia d’avui
(per 299 l’any passat) y 389 alumnes (404 fa un any), dels quals 10 externs.
Hi ha 766 inscripcions a Extraescolars respecte les 792 de l’any passat al setembre,
una baixada deguda Música (Coral i taller P3), Escacs i Babel.
Les activitats que no han sortit per falta de quòrum són:







Kidsbrain
Judo (4t-6è)
Coral P5-6è (va marxar el grup de 6è de l’any passat)
Ioga P3-P5
Ioga en Família
Taller Música P3

Altres punts a destacar:





Vòlei i Batucada, que l’any passat tenien pocs alumnes han aconseguit tenir
més inscrits, gràcies a canviar a 1a hora (vòlei) i a la promoció entre els més
petits (Batucada).
Patinatge de 4t-6è ha mantingut les inscripcions tot i passar a 2a hora.
Espai d’art es consolida, amb un augment d’inscripcions a primària i l’apertura
del grup d’infantil.
Funky continua creixent.
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Per altra banda també s’han gestionat i realitzat els tràmits de les Beques
d’Extraescolars a la mateixa escola.
Dins aquest punt, pren el torn de paraula la Sra. Encarni Valdivia, Representant de la
Comissió d’Extraescolars, per comentar diverses extraescolars i dubtes relacionats
amb els espais de l’escola per realitzar i combinar tota la Graella d’Extraescolars:
 En primer lloc comenta que BÀSQUET Adults aquest any no hi ha suficient
quòrum i es revisarà.
 Robòtica per temes d’organitzar els grups per edats es farà nomes en un dia.
 Futbol per temes de Pistes i ocupació es farà definitivament a l’escola
POBLENOU com s’havia realitzat en anys anteriors.
Pel que fa al Bàsquet infantil es comenta que a 4t-6è s’han de fer dos grups de
només 8-9 nens/nenes. En anys anteriors hi ha hagut problemàtica de la poca
assistència als partits, per la qual cosa es demanarà compromís d’assistència.
També es comenta novament el fet de realitzar grups mixtes ja que la normativa ho
permet.

PUNT 7 -

PRECS I PREGUNTES.

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 de CET10, Sra. Mónica Esteban,
ja disposa del mòbil nou, i en breu comunicarà el seu numero i l’horari d’atenció al
públic que es difondrà a la WEB i per Mail.
També indica, de part de la comissió de Casals i Colònies, que CET10 agrairia
saber l’opinió/valoració dels pares de l’escola/ AFA en relació a les Colònies d’Estiu
i els Casals realitzats últimament, per a la seva millora continua. La majoria dels
assistents a la Junta que els seus infants han realitzat aquestes activitats valoren
molt positivament tan el Casal com les Colònies, i destaquen que els seus fills han
gaudit molt, tan de les activitats realitzades com del monitoratge, i que la
comunicació amb les famílies ha millorat molt.

Sense res més a tractar, s'aixeca la sessió a les 21:45 hores, signant amb el
vistiplau:

Vº Bº
SRA. PRESIDENTA

SRA. SECRETÀRIA

Júlia Vilà de las Heras

Mireia Payès Ràfols
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PROPERA REUNIÓ JUNTA AFA: S’acorda posar data per a la propera Reunió de
la Junta General Ordinària del AFA el dijous dia 25 de octubre de 2018 a les 20:00
hores a la seu de l’Escola Provençals.
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