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JUNTA GENERAL ORDINARIA 27 DE NOVEMBRE DE 2018 
 
 
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE L’ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES I 
ALUMNES DE L’ESCOLA PROVENÇALS, EFECTUADA EL DIMARTS DIA 27 DE 
NOVEMBRE DE 2018, A LES 20:00 HORES, EN CONVOCATORIA ÚNICA. 
 
 
 A Barcelona, a les 20:00 hores del 
dimarts dia 27 de novembre 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 13 Assistents 
ressenyats a continuació: 
 
Sra. Anna Poch, Sra. Carme Bielch , 
Sra. Susana Soriano, Sra. Mónica 
Suárez, Sra. Esther Serrano, Sra. 
Marta Jordan, Sra. Joana Mulero, Sra. 
Mercè Medina, Sra. Olga González 
Sra. Mónica Cuchí y Sra. Marta 
Jordana. 
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 - Nova Eina Online. 

 
PUNT 3 - Reunió Delegats. 

 
PUNT 4 - Assemblea General 2018. 

 
PUNT 5 - Comissió Instituts: estat situació nou model Zones. 

 
PUNT 6 -  Comissió Cuida’m i Passa’m: targeta Regal. 
 
PUNT 7 - Comissió Equipació Escolar. 

 
PUNT 8 - Comissió Casals i Colònies. 

 
PUNT 9 - Felicitació de Nadal.  

 
PUNT 10 - Precs i preguntes. 
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PUNT 1 - APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR. 

 
L’acta amb data 25 d’octubre de 2018 és aprovada per unanimitat i signada per la 
Presidenta i Secretaria d’actes. 
 

 
PUNT 2 - NOVA EINA ONLINE.  
 
Pren el torn de paraula la Sra. Júlia Vilà de las Heras, Presidenta de l’AFA, per 
exposar a tots els presents que l’actual Eina Online que disposa l’AFA té molta 
acceptació i ens ha facilitat la gestió de les extraescolars tant a l’AFA com a les 
famílies.  
 
Veient l’èxit que tenia a la nostra escola, CET10 va veure la utilitat de tenir-ne una de 
pròpia que, a més, estigués connectada a la seva pròpia base de dades de les 
extraescolars. Per això es va posar en contacte amb els dos pares del Provençals 
que havien desenvolupat l’AFAonline. Després d’analitzar-ho conjuntament van 
arribar a la conclusió que el millor era que CET10 desenvolupés la seva pròpia eina.  
 
Aquest curs, l’eina de CET10 (AFAGEST) ja està disponible i s’està provant a les 
escoles de Rambleta del Clot i Farigola de cara a estendre-la a altres escoles el curs 
vinent. Es planteja l’opció que al Provençals canviem d’eina, cosa que implicaria 
tornar a fer les inscripcions de socis.  
 
La Sra. Júlia Vilà comenta que la nova eina de CET10 ofereix prestacions que ara no 
tenim a l’AFAonline i que per implementar-les requereix una inversió de temps que 
els seus creadors ara no poden dedicar. A més, tenint la majoria d’activitats amb 
aquesta empresa, el pas lògic és comptar també amb la seva eina ja que a CET10 li 
facilita la feina administrativa.  
 
La presidenta, la vocal de la comissió d’extraescolars de CET10 i la coordinadora 
d’extraescolars van poder veure la nova eina en una reunió amb CET10. És una eina 
més global, més versàtil, més desenvolupada, i totalment gratuïta doncs el 
manteniment aniria a càrrec de CET10 com a servei afegit a l’AFA. Aquesta nova 
eina, encara que sigui de CET10, té la possibilitat d’afegir inscripcions a 
extraescolars d’altres empreses o activitats no relacionades amb extraescolars, com 
seria el Cuida’m i Passa’m, inscripcions a xerrades, etc. A més, també contempla la 
part de tresoreria per fer les domiciliacions de les quotes.  
 
S’obre un intens debat entre els assistents per comentar els pros i contres del canvi 
d’eina, duent-se a terme finalment una votació entre els assistents, essent 9 vots a 
favor i 3 abstencions. Per tant queda aprovada la implantació de la nova eina de 
CET10 (AFAGEST) de cara al proper curs a l’escola Provençals.  

 
 

PUNT 3 - REUNIO DE DELEGATS. 

 
Dins d’aquest punt de l’Ordre del dia, prenen el torn de paraula les Coordinadores 
de Delegats, Sra. Anna Poch y Sra. Júlia Vilà per comentar la 1ª Reunió de 
Delegats que va tenir lloc el passat dimarts dia 20 de novembre de 2018, destacant 
l’assistència de la majoria dels delegats de tots els cursos i l’excel·lent disposició de 
la Direcció de l’escola en la mateixa. 
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Fan una breu exposició dels punts que van sorgir (anunciats a continuació), 
comentant que s’ha realitzat l’acta corresponent i que es traspassarà als delegats 
per tal de que cada delegat pugui donar la resposta i /o pla d’acció corresponent al 
seu curs segons les inquietuds presentades. Per cada Punt tractat a la 1ª Acta de 
Delegats hi haurà o bé una resposta directa de la direcció o segons el tema un Pla 
d’Acció a seguir. 
 
 
 
LLISTAT DE TEMES EXPOSSATS: 
 

1) Temps útil de la pantalla a classe. 
2) Sol·licitar Carnets familiars a les sortides. 
3) Protocol en cas de bullying. 
4) Equipació escolar. 
5) Informació Estructura del dia a dia P3. 
6) Fotografies Nadal. 
7) Objectes perduts. 
8) Higiene serveis WC. 
9) Enviaments ToKApp distinció curs. 
10) Us Nou mobiliari Pati. 
11) Avis Excursions i sortides. 
12) Programa JaNedo. 
13) Inici curs. Reunions prèvies. Informació. 
14) Baixes tutors. 
15) Calefacció recinte. 
16) Llémenes i Polls. 
17) Tradicions de Nadal. 

 
Aquesta ha estat la primera reunió entre els Delegats i la Direcció, que ha permès 
obrir un nou canal de Comunicació directa  entre Pares/ Alumnes/ Direcció/ Escola 
creant un vincle molt profitós. 
 
 
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 reunió anual de 
L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DE L’ ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES I 
ALUMNES DE L’ESCOLA PROVENÇALS, que va tenir lloc el dimecres dia 14 de 
novembre de 2018 a les 18:00 hores a la Sala de Música. 
 
Fa un breu repàs dels punts principals que es van tractar en l’ordre del dia de la 
Reunió de l’Assemblea: 
 

PUNT 1 - Aprovació de l’acta de l’anterior Assemblea General Ordinària.  
PUNT 2 - Memòria del Curs 2017/18 i reptes pel Curs 2018/19. 
PUNT 3 - Tancament del pressupost econòmic del curs 2017/18. 
PUNT 4 - Presentació i votació del pressupost econòmic del curs 2018/19. 
PUNT 5 - Renovació dels càrrecs de la Junta i les Comissions. 
PUNT 6 - Precs i preguntes. 

 
Dins el Punt nº 5 destaca que es van cobrir les 4 vacants de les comissions i es va 
reelegir el càrrec de Tresorer. 
 
Adjunt seguit la relació de càrrecs que han estat actualitzats a l‘Assemblea 2018: 
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 JUNTA DIRECTIVA AFA  

 

TRESORERIA (Reelecció del Càrrec) Eva Sánchez  

 
En referencia a les Comissions s’adjunten a continuació la relació de càrrecs 
actualitzats: 
 

COMISSIONS 

 

VOCALIA DE CUIDA’M I PASSA’M Sra. Desiree Muñoz 

VOCALIA D’EDUCACIÓ Sra. Pilar Núñez 

VOCALIA D’ESCACS Sra. Carolina Górriz 

NOVA COMISSIÓ DE 
COORDINADORES DE DELEGATS 

Sra. Julia Vilà  
Sra. Anna Poch 

 
 
PUNT 5 - COMISSIÓ INSTITUTS: ESTAT I SITUACIÓ NOU MODEL ZONES. 

 
Des de la tardor 2017 el Consorci segueix amb la intenció d’aplicar un nou model de 
zonificació (encara en esborrany) per a les assignacions d’instituts. Ha donat veu a 
les escoles (tant direccions com AFAs). Es va crear una comissió de treball de tot el 
districte de Sant Martí per a debatre la proposta que han fet i ara s’han creat 
subcomissions per zona. En l’esborrany de model que proposen, l’escola 
Provençals està a cavall entre dos zones i la comissió està assistint a totes les 
reunions per a donar la seva opinió. 
 
De moment no hi ha res tancat en ferm i, per tant, hem de continuar treballant per 
mantenir el que considerem què és el que necessitem i ja hem tingut aquest curs: 
Institut Salvador Espriu, Zafra i 22@. És molt probable que fins dates molt properes 
al període d’inscripció no quedin les decisions tancades, però mentre farem tot el 
possible per estar informats i no perdre l’oportunitat d’opinar. 
 
PUNT 6 - COMISSIÓ CUIDA’M I PASSA’M: TARGETA REGAL. 

 
Pren el torn de paraula la Sra. Júlia Vilà, Presidenta del AFA en lloc de la Sra. 
Desirée Muñoz de la Comissió de Cuida’m i Passa’m que no ha pogut finalment 
assistir a la reunió, per informar que pel tema de la compra de llibres al Carrefour, 
aquest any, Carrefour ha donat una TARGETA REGAL per valor d’uns 314€ 
aproximadament i que aquest import serà destinat segons s’acorda en la present 
Junta per majoria, a diverses despeses o necessitats que puguin sorgir en les 
activitats del AFA, com per exemple, complementar despeses extraordinàries de les 
Festes, o fins i tot veure la possibilitat d’un marcador electrònic per les 
extraescolars, etc. S’acorda avaluar per part de la presidenta de l’AFA la millor 
alternativa en preus i opcions, donat que la targeta Regal sembla que no té 
caducitat.  

 
PUNT 7 - COMISSIO D’EQUIPACIÓ ESCOLAR. 

 
La representant de la Comissió d’Equipació Escolar, Sra. Mónica Cuchí, comenta 
que després de la Reunió de Delegats i degut a diverses notificacions rebudes per 
falta d’informació dels pares, vol comentar la possibilitat de donar a conèixer a la 
web o en el taulell d’anuncis de l’Escola els nous proveïdors de la nova equipació 
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escolar, CONFECCIONES LA PALMA, creant un tríptic on es vegi clarament qui es 
el nostre proveïdor, la direcció on comprar i la relació principal de peces de roba i 
preus que disposen per a la nostra Escola. 
 
Es fa una breu valoració per part dels presents aprovant per unanimitat la realització 
d’un cartell informatiu esclaridor que, un cop estigui fet i aprovat per la direcció de 
l’AFA, es facilitarà a l’escola i a la web fer-lo públic. 
 

 
PUNT 8 - COMISSIÓ CASALS I COLÒNIES. 

 
Pren el torn de paraula la representant de la Comissió de Casals i Colònies, Sra. 
Mónica Suárez, per comentar que degut a la quantitat d’inscripcions en les ultimes 
colònies d’estiu, la Casa de Colònies del Xalió va quedar potser un pèl petita,  de 
distribuir-se a  2 cases separades, essent més incòmode tant pels infants com pels 
monitors haver de dividir-se i traslladar-se amunt i avall amb els infants fent molt 
complicada la logística diària. 
 
Exposa que CET10 els ha fet diverses propostes de cara a l’any vinent per fer front 
al volum d’inscripcions que poden arribar a tenir, i on també s’haurien de concretar 
les dates: 
 

OPCIÓ 1.  Canviar de casa buscant les mateixes característiques que tenen a 
l’actual: localització, amb més espai per tots els infants en una mateixa casa, 
exclusivitat de casa només per la nostre Escola, piscina etc. 
 

OPCIÓ 2. Escollir quines dates son millors donat que el 2019 cau la Festivitat 
de Sant Joan durant la setmana de Colònies per la qual cosa es proposen 3 
possibles opcions entre els assistents a la Junta: 

 Del dilluns 24 al divendres 28 de juny de 2019. (5 dies però l’Opció 
talla el Pont de Sant Joan). 

 Del dimarts 25 al dissabte 29 de juny de 2019. (Preguntar la 
disponibilitat de dissabte de CET10 i  seria un cap de setmana curt 
en la tornada.) 

 Del dimarts 25 al divendres 28 de juny de 2019.(4 dies de colònies es 
consideren pocs pels membres de la Junta presents). 
 

Es fa un breu debat acordant preguntar a CET10 quina seria la opció que ells 
consideren oportuna. Per parts dels membres de l’AFA presents es fa una breu 
votació quedant en primera opció per 8 votacions Del dimarts 25 al dissabte 29 de 
juny de 2019 i en segona opció amb 3 votacions Del dimarts 25 al divendres 28 de 
juny de 2019. 
 
En les properes reunions del AFA s’informarà de les converses amb CET10 per 
concretar quina casa podria ser la nova si fos el cas i quines dates serien les 
definitives, doncs finalment es valora la possibilitat de fer una enquesta a les 
famílies per saber amb més detall  quin volum d’interessats es disposaria. 

 
PUNT 9 - FELICITACIÓ DE NADAL. 
 
Dins d’aquest punt de l’Ordre del dia, la Presidenta del AFA comenta entre els 
presents les opcions relacionades amb el detall Nadalenc que normalment realitzen 
a la Coordinadora de CET10, Sra. Mónica Esteban i la Felicitació Nadalenca cap a 
la Direcció de l’escola i el professorat. 
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Aquest any, amb una espontània idea de la Comissió de Sostenibilitat, s’acorda 
canviar el detall Nadalenc, que prepararan els propis membres de la Junta durant la 
propera reunió del AFA. La presidenta del AFA s’encarregarà de comprar el 
material adient aprofitant la Targeta Regal del Carrefour (Cuida’m i Passa’m)- Punt 
6 present Acta. 

 
 
PUNT 10 - CONSELL ESCOLAR. 

 
Pren la paraula la Sra. Mercè Medina, representant del Consell Escolar, 
incorporada a la reunió recentment, per informar entre els presents les últimes 
novetats i votacions realitzades el  26 de novembre de 2018, a la Sala de 
Professors per a l’elecció de la representació dels pares al Consell Escolar. 
Son 3 les candidatures presentades, quedant les votacions de la següent manera: 
 

 Cristina Ródenas Martínez, (Mare de 2on i de 3er) 47 vots (46%). 
 Patricia Orozco Molano, (Mare de P4 i de 3er) 31 vots (30%). 
 Maria Gil de Avalle Muñoz, (mare de P3) 24 vots (24%). 

 
Aquest any, amb la fluida informació de l’Escola cap als pares a través dels 
TokApp, la motivació dels candidats amb els escrits realitzats i la difusió de les 
eleccions a través dels Delegats de Classe, Web, Mail, ha generat una gran 
augment de la participació dels Pares en les votacions, entrant les 3 representants 
ressenyades a formar part del Consell Escolar com a representants del Sector 
Famílies. Es recalca novament entre els presents la importància de les votacions 
als candidats per al Consell Escolar on els escollits representaran als pares de 
l’escola Provençals i les afliccions o inquietuds comunes. 

 

 
PUNT 11 - PRECS I PREGUNTES. 
 
No es presenta cap pregunta o consulta a tractar en la present reunió. 
 
 
Sense res més a tractar, s'aixeca la sessió a les 22:30 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 17 de desembre de 2018 a les 
20:00 hores a la seu de l’Escola Provençals. 


