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JUNTA GENERAL ORDINARIA 23 DE GENER DE 2019 
 
 
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE L’ ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES 
I ALUMNES DE L’ESCOLA PROVENÇALS, EFECTUADA EL DIMECRES DIA 23 
DE GENER DE 2019, A LES 20:00 HORES, EN CONVOCATORIA ÚNICA. 
 
 
 A Barcelona, a les 20:00 hores del 
dimecres dia 23 de gener de 2019, 
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. Anna Poch, Sra. Carme Bielch, 
Sra. Mónica Suárez, Sra. Marta 
Jordan, Sra. Noelia Valencia, Sra. 
Mercè Medina, Sra. Olga González 
Sr. Manel Vidal, Sra Eva Sánchez.  
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 Instituts. 
 
PUNT 3 - Comissió Casals i Colònies. 
 
PUNT 4 - Comissió de Festes. Protocols i organització. 
 
PUNT 5 - Precs i preguntes. 
 
 

 
PUNT 1 - APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS. 
 
Donat que a la passada reunió no es va publicar a temps, l’acta amb data 29 de 
novembre de 2018 restarà pendent d’aprovació a la reunió del mes de febrer 2019. 
L’Acta del mes de desembre està pendent d’entrega i de revisió a dia d’avui per el 
que es publicarà en breu al Blog i restarà també pendent d’aprovació en la propera 
Junta del mes de febrer. 
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PUNT 2 - COMISSIÓ INSTITUTS. 
 
Dins aquest punt de l’Ordre del dia pren el torn de paraula la representant de la 
Comissió d’Instituts, Sra. Anna Poch, per comentar les ultimes novetats en relació. 
 
Per una banda informa que de cara al proper curs sembla, desprès de les ultimes 
reunions mantingudes amb el Consorci, que quedaran assignats els mateixos 3 
Instituts que a dia d’avui tenim adscrits, (Institut ZAFRA, Salvador Espriu i 22@) 
però destaca que el Consorci continua treballant sobre l’esborrany de Model 
definitiu,  i malauradament les opcions i propostes del model de zonificació que vol 
implementar en un futur son molt canviants, podent alterar les assignacions actuals 
de què disposem.  
 
La Comissió intenta assistir a totes les reunions per tal de reforçar contínuament la 
postura de la nostra escola davant l’esborrany del nou Model de zonificació del 
Consorci, i sobretot pel fet de continuar “lluitant” per tenir assegurat en els propers 
cursos l’oferta actual.  
 
D’altra banda informa que la Plataforma en Defensa de L’Eeducació Publica del 
Poblenou organitzarà el proper dissabte dia 2 de febrer de 2019 a les 11:00 del matí 
una Cercavila-Festa Reivindicativa pel barri del Poblenou la qual ens conviden a 
recolzar i participar amb la nostre Batucada.  
Exposa que encara que tenim diferents opinions amb la Plataforma envers 
l’esborrany del Nou Model de zonificació del Consorci, tenim en comú la gran 
majoria de les reivindicacions en els temes d’educació que la Plataforma vol 
exposar a la Cercavila, i per aquest motiu comenta la possibilitat de recolzar l’acte 
amb el suport i la implicació de l’Escola Provençals comptant amb la participació de 
la Batucada Provençals en la Cercavila. 
 
S’obre un petit debat al respecte acordant-se per majoria col·laborar en aquest acte. 
S’informarà a la Batucada de l’acte i als pares dels alumnes a traves de les 
diferents vies de comunicació que disposa l’AFA. 
 

 
PUNT 3 - COMISSIÓ CASALS I COLÒNIES. 
 
Pren el torn de paraula la representant de la Comissió de Casals i Colònies, Sra. 
Mónica Suárez, per comentar que un cop finalitzada l’enquesta de les dates de les 
colònies d’estiu, l’opció guanyadora ha estat: 
 

 Del dimarts 25 al dissabte 29 de juny de 2019. 
 

 La Casa de Colònies finalment serà la mateixa dels últims anys, EL 
XALIÓ. 

 
Pel que fa a les activitats de les Colònies, comenta que CET10 seguirà la mateixa 
estructura, canviant algunes de les activitats programades, buscant noves 
iniciatives a realitzar intentant sorprendre els alumnes amb noves accions. 
Dates previstes de les Colònies D’estiu: 
 

 Educació infantil: del 27 al 29 de juny de 2019. Preu: 161,00€. 
 Educació Primària: del 25 al 29 de juny de 2019. Preu: 273€. 
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L’estructura del Casal d’estiu segurament estarà enfocada en les antigues 
civilitzacions, i que justament estan acabant de perfilar-ho CET10.  
Les temàtiques d’activitat a escollir es preveu que seran les mateixes que l’any 
anterior: Tecnologia Creativa, Bàsquet, Futbol, etc. i com a element 
diferenialncomenten que es volen modificar algunes sortides, i transformar algunes 
de dia sencer a migdia, com la de Salting.  
 
La nit de casal està programada l’11 de juliol de 2019. 
 
El preu del Casal i de les Colònies per a l’any 2019 es: 
 

 De 09:00 a 13:00 66,99€. 
 De 09:00 a 15:00 112,42€. 
 De 09:00 a 17:00 124,69€. 

 
Pel que fa al tema de les Beques i ajudes de l’Ajuntament sembla ser que han 
canviat una mica els barems (baixat). Un cop estigui tot estructurat per part de 
CET10,  la Comissió ens informarà més detalladament al respecte. 

 
 
PUNT 4 - FESTES DE NADAL. PROTOCOLS I ORGANITZACIÓ. 
 
Dins aquest punt de l’Ordre del dia, la Presidenta del AFA Sra. Júlia Vilà de las 
Heras comenta entre els presents que han finalitzat tots els Protocols de Festes i 
que ja han estat enviats als diferents cursos segons la Festa que els ha estat 
assignada. 
 
La propera Festa és la de Carnestoltes que serà el dissabte 2 de març, i organitza  
el curs de P5.   
Pren el torn de paraula la Tresorera del AFA, Sra. Eva Sánchez, mare de P5, per 
comentar que en breu informaran a través del Whatsapp i el Blog de la disfressa 
escollida, de com realitzar les reserves dels pacs corresponents, i del calendari de 
reserves, pagaments i entregues. 
Comenta en relació amb aquesta festivitat, que ella es una de les voluntàries pel 
que fa a la construcció d’un nou Rei Carnestoltes de l’Escola, i que finalment son 4 
les mares voluntàries. No obstant, estan pendents de rebre informació per part de la 
Directiva de l’escola per organitzar-se i realitzar aquest treball en comú; doncs de 
moment tan sols els han demanat la possibilitat de si algú pot aconseguir un 
maniquí.  
 
La Presidenta de l’AFA comenta als presents que el curs de 4t ha iniciat els tràmits 
d’organització de la Festa de Final de Curs també amb molta participació i 
predisposició, i exposa que han preguntat sobre el dubte de si es podrà vendre 
begudes d’alta graduació a la mateixa.  
S’obre un petit debat entre els assistents acordant unànimement que no es poden 
vendre begudes alcohòliques d’alta graduació a la Festa. 
 
La Presidenta comenta que la Festivitat de Sant Jordi aquest any no cau gaire bé al 
calendari, recordant que serà el dimarts justament desprès de Setmana Santa, 
complicant el tema de proveïdors, voluntaris i distribució del dia assenyalat.  
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PUNT 5 - PRECS I PREGUNTES. 
 
 
Es presenta per part del Sr. Manel Vidal, representant de la Comissió d’Educació, 
una consulta en relació a realitzar el pagament total anticipat de la propera xerrada 
programada el dimecres 27 de febrer de 2019 (Gelosia i conflicte entre germans de 
Miriam Tirado). Donat que aquesta xerrada es d’un import elevat comparat amb 
d’altres, s’obre un debat relacionat amb el sistema de pagament que podria ser més 
idoni. 
Finalment s’acorda que la Tresorera de l’AFA parli directament amb el proveïdor per 
preguntar si es pot realitzar un % anticipat (exp. 50%) o si s’abona la factura total un 
cop finalitzada la xerrada com es fa habitualment. 
 
També el representant de la Comissió d’Educació planteja si les convocatòries de 
xerrades poden ser obertes a famílies de fora de l’escola. Hi ha unanimitat en que 
mentre hi hagi preferència per les famílies de l’escola no hi ha problema en obrir-ho 
a altres famílies. La presidenta es queda el punt de parlar-ho amb les AFAs del barri 
la manera com publicitar mútuament les xerrades.  
 
La Sra. Mercè Medina, representant de la Comissió de Sostenibilitat exposa un 
dubte relacionat amb les Inscripcions a les Extraescolars d’adults de familiars 
propers, aclarint-se per part de la directiva de l’AFA que les quotes d’associats són 
per unitat familiar (Pares-Fills) excloent els germans de pares, cosins, avis, etc. 
doncs formen part d’un altre unitat familiar. 
 
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 febrer de 2019 a les 20:00 
hores a la seu de l’Escola Provençals. 
 
Sense res més a tractar, s'aixeca la sessió a les 22:00 hores, signant amb el 
vistiplau:  
 
       Vº Bº  
 
       
SRA. PRESIDENTA                       SRA. SECRETÀRIA  
 
 
 
 
 
Júlia Vilà de las Heras    Mireia Payès Ràfols 
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