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ASSEMBLEA GENERAL 14 NOVEMBRE DE 2018 
 
 
ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ DE 
FAMÍLIES I ALUMNES DE L’ESCOLA PROVENÇALS, EFECTUADA EL 
DIMECRES DIA 14 DE NOVEMBRE DE 2018, A LES 18:00 HORES, EN 
CONVOCATÒRIA ÚNICA. 
 
A Barcelona, a les 18:00 hores del dimecres dia 14 de novembre de 2018, dóna 
començament a la seu de l’Escola Provençals, l’Assemblea 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. L’assemblea queda vàlidament constituïda en única convocatòria, sent 
vàlids els acords que s'adoptin en ella. 
 
Presideix l’Assemblea la Sra. Júlia Vilà de las Heras, i actua com a Secretària 
d'Actes la Sra. Mireia Payès Ràfols. 
 
ASSISTENTS: 
  
L’assemblea queda constituïda amb un total 14 Assistents ressenyats a continuació: 
 
Sra. Eva Sánchez, Sra. Mónica Cuchí, Sra. Mercedes Medina, Sra. Estela Pacheco, 
Sra. Patricia Segarra, Sra. Laia Mur, Sra. Sònia Bort, Sra. Mireia Romero, Sra. 

Marta Jordana, Sra. Mónica Suárez, Sra. Pilar Núñez, Sr. Maria Gil de Avalle, Sra. 

Júlia Vilà y la Sra. Mireia Payès. 
 
 
S'inicia la reunió anual de l’Assemblea General Ordinària de l’ Associació de Famílies 
i Alumnes de l’escola Provençals, seguint en el seu inici l’-Ordre del Dia- preestablert: 
 

 
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. 

 
 
 

 
 
PUNT 1 - Aprovació de l’Acta de l’anterior Assemblea General Ordinària.  
 

L’ Acta de l’Assemblea amb data 15 de novembre de 2017, ha estat publicada al blog  
del AFA juntament amb l’ordre del dia de l’Assemblea d’avui, la qual és aprovada per 
unanimitat i signada per la Presidenta i la Secretaria d’Actes. 
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PUNT 2 - Memòria del Curs 2017/18 i reptes pel curs 2018/19. 
 
Veure PPT Adjunt. 
 
Pren la paraula la Presidenta del AFA, Sra. Júlia Vilà, que fa un breu repàs de les 
tasques desenvolupades durant el curs 2017/18, on destaca com a primer punt una 
nova millora de l’eina AFAONLINE, fent mes flexible i fàcil la configuració de les  
activitats extraescolars.  
 
Durant aquest darrer l’any s’ha intentat fomentar i conscienciar la participació de les 
famílies a l’escola, i una de les dues noves iniciatives ha estat el nou CANVI DE 
MODEL DE FESTES on la Comissió de Festes ha realitzat uns Protocols d’actuació 
adients per tal de que les festes siguin organitzades pels pares dels cursos estipulats 
i siguin ells els que s’ocupin de les mateixes recolzats per la Comissió. A dia d’avui 
s’ha realitzat la 1ª Festa de BENVINGUDA P3 amb un èxit total tant d’organització 
per parts dels pares de P4 com de participació dels nouvinguts.  
 
La segona iniciativa a destacar ha estat promoguda per la Nova Comissió de 
SOSTENIBILITAT amb l’exitosa Promoció del Got del Provençals reutilitzable. La 
comissió, per tal de reduir l’impacte ambiental, ha fomentat durant totes les Festes de 
2017/2018 la importància de la correcta selecció en la recollida de residus facilitant 
els punts de reciclatge adients. 
 
Dins l’apartat d’Extraescolars i Casals, es destaca com a nova eina de contacte el 
nou telèfon de la Coordinadora d’Extraescolars de CET10, Sra. Mónica Esteban, 
facilitant la comunicació amb els pares. 
 
Es va incloure a la graella una nova activitat extraescolar, TECNOLOGIA CREATIVA 
amb una molt bona acollida i s’ha consolidat l’activitat d’ESPAI D’ART a tots els 
cursos. 
 
Pel que fa al CASAL en període de vacances d’estiu es recalca el ventall de 
possibilitats per als alumnes de primària segons les aficions: 
 

 Balls 

 Esport 

 Tecnologia Creativa 
 
L’any passa’t la COMISSIÓ D’INSTITUTS va treballar intensament i va aconseguir 
per part del Consorci l’assignació d’un d’institut més pròxim adscrit al Poblenou, 
anomenat 22@, cobrint la gran demanda  generada donada la peculiaritat del nostre 
centre. 
 
Pel que fa a la relació de l’AFA amb l’Escola s’han realitzat diverses modificacions 
que es detallen a continuació: 
 

 Nova Equipació: Canvi de proveïdor del xandall de l’escola. Millora de la 
qualitat/preu. 

 Aportació de l’AFA cap a l’Escola. Es confirma la compra de nou mobiliari 
pel pati. Taules i estructura d’activitat tipus escalada. 

 Implementació del Programa JANEDO a 1er. Repte que ha estat un èxit per 
ambdues parts. 

 Nova FIGURA DELEGATS de classe. Aconseguir una millora de la 
comunicació ESCOLA/ ALUMNES / PARES / AFA més fluida i ràpida. 
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Altres projectes i reptes iniciats, amb els quals s’ha de continuar treballant aquest 
nou curs 2018/19 son: 
 

 Millorar la comunicació Escola-Famílies amb els Delegats. 
 Seguir l’aprovació del nou pla d’Instituts. 
 Fer seguiment de la nova Equipació Escolar. 
 Vetllar per la cobertura de les aules sota teulada. 
 Seguir ordenant el seguiment comptable de l’AFA. 
 Consolidar el nou model d’organització de Festes. 
 Consolidar les accions de sostenibilitat (reciclatge, EcoGot...) 

 
La Presidenta de l’AFA, Sra. Júlia Vilà, fa una petita explicació de cada punt i a 
continuació s’obre un petit debat entre les Comissions per informar de cada situació i 
procurar les millores adients per tal de continuar progressant amb les tasques 
establertes. 
 

 
PUNT 3 - Tancament del Pressupost Econòmic del curs 2017/18. 
 
VEURE PPT Adjunt. 
 
Pren el torn de paraula la Sra. Eva Sánchez, Tresorera del AFA, que  exposa el 
tancament del curs anterior, essent aprovat per unanimitat. 
 
Presenta un Balanç i un compte de Pèrdues i Guanys molt clars i entenedors 
visualment, i és felicitada per part de tots els assistents per la dura tasca realitzada, 
doncs ha estat adequant tota la comptabilitat anterior amb el suport de la Gestoria 
contractada, per tal de tenir els llibres de comptes i els impostos de l’AFA 
convenientment adequats a les normatives vigents. 
 

 
PUNT 4 - Presentació i votació del pressupost econòmic del curs 2018/19. 
 
VEURE PPT Adjunt. 
 
La Sra. Eva Sánchez, exposa detalladament el pressupost per al curs 2018/19, que 
també es aprovat per unanimitat. 
 
Enfoca el pressupost comptant els ingressos totals dels socis (315). Comenta com 
a novetat que l’AFA haurà de presentar diversos models d’impostos dels quals ja té 
prevista les depeses, i detalla cada una de les partides estimades segons 
l’assentament comptable, resumint que dels ingressos Totals de l’AFA per a l’any 
2018/2019, com és habitual un 45% es destinarà directament a l’Escola per a 
projectes o millores generals i la resta per cobrir les diferents Comissions.  
.  

 
PUNT 5 - Renovació dels càrrecs de la Junta i les Comissions. 

 
S’informa a tots els associats a través del correu electrònic, whatsapp i el blog, dels 
càrrecs vacants durant aquest curs.  
Es presenten les candidatures corresponents, quedant cobertes totes les 
comissions, tant les noves com les que es renoven, amb tots els vots a favor i cap 
vot en contra ni abstenció. 
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Adjunt seguit la relació de càrrecs que han estat actualitzats: 
 

 JUNTA DIRECTIVA AFA  

 

TRESORERIA Eva Sánchez Rodríguez 

 
El càrrec de Tresorera finalitza desprès de dos anys i la Sra. Eva Sánchez s’ofereix 
a renovar el càrrec per a dos anys més, essent aprovada la seva decisió per 
unanimitat. 
 
En referencia a les Comissions s’adjunten a continuació la relació de càrrecs 
actualitzats: 
 

COMISSIONS 

 

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

VOCALIA D’EDUCACIÓ Sra. Pilar Núñez 

VOCALIA D’ESCACS Sra. Carolina Górriz 

NOVA COMISSIÓ DE 
COORDINADORES DE DELEGATS 

Sra. Anna Poch 
Sra. Júlia Vilà 

 
 
S’aprova per unanimitat la creació d’una nova Comissió de Coordinadores de 
Delegats,  encapçalada per les Sres. Júlia Vilà i Anna Poch, Presidenta de l’AFA i la 
representant de la Comissió d’Instituts respectivament. 
 
 
PUNT 6 - Precs i preguntes. 
 
No es presenta cap prec i pregunta a la reunió. 
 
 
Sense res més a tractar, s'aixeca la sessió a les 19:30 hores, signant amb el 
vistiplau:  
 
 
 
 
       Vº Bº  
       
SRA. PRESIDENTA                         SRA. SECRETÀRIA  
 
 
 
 
Júlia Vilà de las Heras     Mireia Payès Ràfols 
 
 

 


