JUNTA GENERAL ORDINARIA 25 D’OCTUBRE DE 2018

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE L’ ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES
I ALUMNES DE L’ESCOLA PROVENÇALS, EFECTUADA EL DIJOUS DIA 25
D’OCTUBRE DE 2018, A LES 20:00 HORES, EN CONVOCATORIA ÚNICA.

A Barcelona, a les 20:00 hores del
dijous dia 25 d’octubre 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 10 Assistents
ressenyats a continuació:
Sra. Isabel Fuentes, Sra. Eva
Sánchez, , Sr. Agustín Merino, Sra.
Silvia Lafuente, Sra. Esther Serrano,
Sra. Joana Mulero, Sra. Olga
González y Sra. Angeles Valero.
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. Benvinguda P3.

PUNT 3 -

Projecte de Convivència.

PUNT 4 -

Assemblea General 2018.

PUNT 5 -

Comissió Extraescolars. Normes d’ús espais Extraescolars.

PUNT 6 -

Canvi Estatuts.

PUNT 7 -

Comissió d’Educació.

PUNT 8 -

Precs i preguntes.
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PUNT 1 -

APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR.

L’acta amb data 16 de setembre de 2018 és aprovada per unanimitat i signada per
la Presidenta i Secretaria d’actes.
PUNT 2 -

COMISSIÓ DE FESTES. BENVINGUDA P3.

Pren el torn de paraula la Sra. Júlia Vilà de las Heras, Presidenta de l’AFA, per
comentar l’èxit de la 1ª Festa realitzada segons el nou model de Festes seguint els
Protocols realitzats a través de la Comissió de Festes.
Destaca la bona organització dels pares de P4 per tal de dur a terme la FESTA DE
BENVINGUDA DELS ALUMNES DE P3, fomentant un any més aquesta fantàstica
tradició per als alumnes i pares nouvinguts a l’escola PROVENÇALS.
Pren el torn de paraula en representació de la Comissió de Festes, la Sra. Isabel
Fuentes, per explicar-nos que a la FESTA DE BENVINGUDA P3 van assistir un gran
nombre de famílies i que s’ho varen passar molt be. Es va realitzar l’entrega dels
tiquets obsequi del GOT DEL PROVENÇALS, destacant que va agradar molt
aquesta iniciativa. Es van vendre un total de 41 gots i es van descanviar amb els
tiquets-regal un total de 34 gots.
La Presidenta del AFA recorda que la propera Festa es la FESTA DE NADAL, en la
qual la Comissió de Festes està treballant per finalitzar el PROTOCOL, i que en breu
enviarà a les famílies del curs de 2on, esperant també una fantàstica participació
d’aquest curs com a organitzadors.
PUNT 3 -

PROJECTE CONVIVENCIA.

Dins aquest punt de l’Ordre del dia, la Presidenta del AFA informa que la direcció de
l’Escola ha de realitzar l’anomenat “PROJECTE DE CONVIVENCIA”, segons la
Resolució ENS/585/2017 per la qual s’estableix l’elaboració i la implementació
d’aquest projecte en els centres educatius del servei d’Educació de Catalunya, en el
marc del seu projecte educatiu abans del mes de març de 2020.
Aquest projecte ha de reflectir les accions que el centre educatiu desenvolupi per
capacitar tots els alumnes i la resta de la comunitat escolar per a la convivència i la
gestió positiva dels conflictes.
Aquestes accions han d’anar adreçades a la millora de la convivència en tres àmbits
diferents, aula, centre i entorn, en el benentès que la permeabilitat entre aquests tres
àmbits d'intervenció afavorint la transferència d'aprenentatges, valors, actituds i
hàbits relacionals.
Els Objectius principals del Projecte son:
 Assegurar i garantir la participació, la implicació i el compromís de tota la
comunitat escolar.
 Ajudar cada alumne a relacionar-se amb si mateix, amb els altres i amb el
món.
 Potenciar l’equitat i el respecte a la diversitat de l’alumnat en un marc de
valors compartits.
 Fomentar la mediació escolar i la cultura del diàleg com a eina bàsica en la
gestió del conflicte.
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 Fomentar una cultura de la pau i la no-violència, juntament amb els valors
que fan possible preservar i enriquir la vida de totes les persones.
Els centres educatius han de constituir una COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA que
tindrà entre les seves funcions col·laborar en la planificació, l’aplicació i el
seguiment del Projecte de convivència.
Es per aquest motiu que la Direcció de l’Escola ha considerat que dins aquest
projecte, L’AFA de l’Escola Provençals també hauria de participar-hi, doncs hi
col·laboren la Direcció, el Claustre i un Representant del Consell Escolar.
Es fa una valoració i es comenta entre tots els assistents que seria interessant la
possible participació de L’AFA en aquest Projecte. En properes Juntes s’informarà
de la persona designada-voluntària de la Junta del AFA per assistir a les reunions
relacionades.
PUNT 4 -

ASSEMBLEA GENERAL 2018.

Dins d’aquest punt de l’ordre del dia, pren el torn de paraula novament la Presidenta
de l’AFA, la Sra. Júlia Vilà de la Heras, per informar de la data de la reunió anual de
L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DE L’ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES I
ALUMNES DE L’ESCOLA PROVENÇALS, que tindrà lloc el dimecres dia 14 de
novembre de 2018 a les 18:00 hores a la Sala de Música.
Els punts principals a tractar en l’ordre del dia de la Reunió de l’Assemblea son:
PUNT 1 PUNT 2 PUNT 3 PUNT 4 PUNT 5 PUNT 6 -

Aprovació de l’acta de l’anterior Assemblea General Ordinària.
Memòria del Curs 2017/18 i reptes pel Curs 2018/19.
Tancament del pressupost econòmic del curs 2017/18.
Presentació i votació del pressupost econòmic del curs 2018/19.
Renovació dels càrrecs de la Junta i les Comissions.
Precs i preguntes.

Hi han càrrecs vacants els quals es decidirà i/o votarà en la mateixa:


El càrrec de Tresorer, que té com a funció principal l’elaboració del
pressupost, el balanç i la liquidació de comptes, ha arribat al segon any de
mandat, per tant es votarà.
 Vocalia de Cuida’m i Passa’m: Gestiona la compra i reutilització de llibres
escolars.
 Vocalia d’Educació: Organitza coordinadament amb l’escola les xerrades i
tallers de formació de pares.
 Creació de la Vocalia de Coordinador de Delegats.
 Vocalia d’Extraescolars Escacs: Nexe entre l’empresa que realitza
l’activitat, les famílies i l’Escola*.
* És recomanable que sigui una mare/pare d’un nen/a que realitzi l’activitat.
La majoria de vocalies ja hi ha voluntaris, a la reunió es votarà la/les persona/es
escollides per a cada Comissió.
La nova distribució de càrrecs es durà al Registre d’Associacions per a la seva
Inscripció.
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PUNT 5 COMISSIÓ
EXTRAESCOLARS.

EXTRAESCOLARS.

NORMES

D’US

ESPAIS

Pren el torn de paraula la Sra. Júlia Vilà de las Heras, Presidenta de l’AFA per
comentar que hi ha algun incident en l’ús dels espais de l’escola per a les activitats
Extraescolars.
La Direcció de l’escola ha manifestat el seu descontent tant a ella com a la
Coordinadora d’Extraescolars, Sra. Monica Esteban, pel fet de trobar en ocasions
les aules desordenades degut principalment a que en aquella aula s’ha realitzat
alguna activitat extraescolar amb anterioritat.
Per tal d’ evitar aquesta problemàtica han acordat inicialment comentar-ho amb tots
els monitors per tal de conscienciar els bons hàbits tant dels alumnes com d’ells
mateixos al finalitzar l’activitat i per aquest motiu hauran de signar un Document
de Compromís d’Ordenar l’Aula que utilitzin segons l’activitat extraescolar
realitzada, on també estaran indicades les normes d’us de les classes designades
per a cada activitat.
La Coordinadora d’Extraescolars s’encarregarà d’informar i entregar el document
de Compromís als monitors i de vetllar per al compliment del mateix.
PUNT 6 -

CANVI D’ESTATUTS.

Pren el torn de paraula la Sra. Eva Sánchez, Tresorera del AFA, per informar que
està posant al dia la Comptabilitat del AFA amb la Gestoria i que segons els actuals
Estatuts de l’Associació l’any fiscal no coincideix amb l’any natural per a la
presentació de comptes.
Article 29 L'exercici econòmic coincideix amb els curs escolar, obrint-se l’1 de setembre i i
quedant tancat el 31 d’agost.

És per aquest motiu que considera important canviar el redactat dels Estatuts per
tal d’adaptar l’article nº 29 a la realitat actual i presentació de comptes anuals.
S’obre un petit debat on s’aprova per unanimitat mirar els Estatuts actuals i canviar
o modificar el redactat adequant-lo a la legislació vigent.
Tant la Presidenta del AFA com la Secretària de la mateixa informen que també hi
ha algun altre article que s’hauria de consultar/revisar amb la Gestoria per
actualitzar-lo a la realitat de l’AFA del Provençals. En concret el fet que els socis
són famílies dels alumnes matriculats a l’escola quan actualment en tenim que no
ho són.
A l’assemblea del proper dia 14 es comentarà la revisió dels Estatuts, que s’hauran
de votar en una assemblea extraordinària.

PUNT 7 -

COMISSIO D’EDUCACIO.

La representant de la Comissió d’Educació, Sra. Pilar Núñez, finalment no ha pogut
assistir a la Junta, traspassant-se aquest punt a la propera reunió.
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PUNT 8 -

PRECS I PREGUNTES.

Dins d’aquest punt de l’ordre del dia pren la paraula la Olga González per comentar
que una mare de l’escola pregunta si seria possible formar un equip de mares per a
jugar a bàsquet. Hi ha altres escoles del Poblenou que tenen equip de mares i
inclús fan partits entre aquestes escoles.
Per aquest motiu ho exposa per saber si seria possible aquesta activitat
extraescolar al Provençals amb la possibilitat de formar part d’aquesta “lliga de
basquet de mares”.
La presidenta de l’AFA comenta que depèn de la disponibilitat de pista en el dia i
horari desitjat per saber si seria realment viable tenint en compte que la graella està
molt plena d’activitats i ocupació. L’escola és qui sap quan està ocupada.
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 27 de octubre de 2018 a les 20:00
hores a la seu de l’Escola Provençals.
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