
 

 1 

 
 
JUNTA GENERAL ORDINÀRIA 18 DE FEBRER DE 2019 
 
 
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES I 
ALUMNES DE L’ESCOLA PROVENÇALS, EFECTUADA EL DILLUNS DIA 18 DE 
FEBRER DE 2019, A LES 20:00 HORES, EN CONVOCATÒRIA ÚNICA. 
 
 
 A Barcelona, a les 20:00 hores del 
dilluns dia 18 de febrer 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. Marta Jordana, 
Sra. Joana Mulero, Sra. Lourdes 
Barbens, Sra. Noelia Valencia, Sra. 
Mercè Medina, Sra. Marta Jordan, Sra. 
Pilar Núñez. 
Sra. Júlia Vilà i 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 l’Ordre del Dia preestablert: 
 
PUNT 1 - Aprovació de l’Acta anterior. 
 
PUNT 2 - Projecte Lileta, per la igualtat i la diversitat a les escoles. 
 
PUNT 3 - Reunió AFAs del Poblenou. 
 
PUNT 4 - Canvi i actualització Estatuts AFA Provençals. 
 
PUNT 5 - Comissió d’Educació. 
 
PUNT 6 - Comissió Instituts. 
 
PUNT 7 - Nova Eina Online CET10. 
 
PUNT 8 - Precs i preguntes. 
 

 
 

PUNT 1 - APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS. 
 
L’acta que restava pendent corresponent al mes de desembre i la última del mes de 
gener son aprovades per unanimitat. 
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PUNT 2 - PROJECTE LILETA, PER LA IGUALTAT I LA DIVERSITAT A LES 
ESCOLES. 
 
Pren el torn de paraula la Presidenta del AFA, Sra. Júlia Vilà de las Heras, per 
traslladar  i explicar en què consisteix el Projecte Lileta per la igualtat i la diversitat a 
les escoles: 
Es un projecte impulsat per un grup pares de diversos AFAs del Poblenou, que 
pretén apostar per una educació feminista sobre la igualtat i la integració real de 
nens i nenes, evitant rols sexistes que limiten les possibilitats i marquen 
expectatives assignades segons el sexe, religió, etc. com a acció preventiva de la 
desigualtat i la violència de gènere. 
 
La idea es promoure a les escoles la coeducació d’una forma específica, mitjançant 
l’educació emocional, llenguatge idoni, patis coeducatius, treballant de ben petits la 
sensibilització dels infants. 
Hi ha vàries AFAs d’escoles del barri que ja formen part d’aquest projecte, (Llacuna, 
Fluvià, 4 Cantons, Maria Espinalt, Bogatell, Mar Bella..) 
Consideren que tant l’escola com els pares i mares han de comprometre el seu 
esforç amb la tasca educativa perquè entre tots fem una escola més igualitària i 
justa, oferint les mateixes oportunitats independentment dels rols i dels prejudicis 
sexistes. 
 
En breu tindrà lloc l’acte d’inauguració del Projecte Lileta a Can Saladrigas, el dia 8 
de març, on es duran a terme múltiples activitats al barri, (Conta Contes, Mural 
reivindicatiu, Teatre, Cicle d’activitats etc.) 
Els impulsors del projecte demanen a l’AFA col·laboració, tant pugui ser de recursos 
econòmics com amb persones per a formar part del mateix, per tal  d’ajudar a 
impulsar-lo i introduir-lo a la nostra escola. 
 
S’obre un petit debat entre els assistents, on surten diverses propostes d’accions 
per tal de buscar voluntaris del Provençals que vulguin col·laborar. Una assistent a 
la Junta s’ofereix voluntària per formar part d’un grup de treball o Comissió si sorgís. 
S’acorda fer difusió de la informació del Projecte Lileta per tal de donar-lo a 
conèixer i poder obtenir  suficients voluntaris per poder formar una Comissió de 
col·laboració del Projecte. 
 
PUNT 3 - REUNIO AFAs DEL POBLENOU. 
 
La Presidenta de l’AFA, Sra. Júlia Vilà, comenta com ha anat la 1a reunió que han 
mantingut amb les AFAs de diverses escoles del Poblenou el passat 30 de gener, 
valorant molt positivament la informació obtinguda. 
 
En el vincle de compartir inquietuds, dubtes i maneres de treballar diferents, fa un 
breu resum del que es va tractar, puntualitzant que es van parlar més d’aspectes de 
tipus operatius i mecànics de funcionament de les AFAs, donat que la majoria 
compartim els mateixos neguits i problemes. 
 
Un dels temes més importants que van tractar és la necessitat de tenir una eina 
online per facilitar la gestió dels socis i les inscripcions a les activitats extraescolars. 
Algunes AFAs estaven provant alguna nova eina del mercat i d’altres buscant-ne. 
L’escola Provençals és bastant pionera en la utilització d’eines online i vam explicar 
la nostra experiència. També es va comentar com funcionen els processos de 
renovacions de les Juntes i la Gestió interna dels menjadors. 
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PUNT 4 - CANVI I ACTUALITZACIÓ ESTATUTS AFA PROVENÇALS. 
 
La Presidenta de l’AFA comenta als membres presents que a través de la directiva 
de l’AFA estan treballant per adequar tota la documentació inicial de l’AFA, i una de 
les tasques que s’ha de dur a terme durant el 2019 és la correcta actualització de la 
normativa vigent als Estatuts. 
La versió inscrita en el Registre d’Associacions consta de l’any 1988 coincidint amb 
els Estatuts inicials del AFA,  i estan molt antiquats. 
La directiva de l’AFA està revisant tot els documents per valorar els articles a 
modificar, doncs considera que, entre altres temes, s’ha d’adequar el nom de la 
Associació (AMPA- AFA) i el Període Comptable (Any Natural-Any Fiscal). 
Abans d’aprovar a l’Assemblea extraordinària corresponent i de portar al Registre la 
versió definitiva, exposa que seria convenient l’ajuda de la FAPAC per valorar si tots 
els articles modificats son normativament correctes. 
 
PUNT 5 - COMISSIÓ D’EDUCACIÓ. 
 
En aquest punt de l’ordre del dia pren el torn de paraula la responsable de la 
Comissió d’Educació, Sra. Pilar Núñez, recordant que la propera xerrada 
programada el dimecres dia 27 de febrer de 2019 (Gelosia i conflicte entre germans 
de Miriam Tirado), ha tingut un espectacular interès per part de les famílies, tant de 
l’escola com de fora, i que ja disposa de totes les places de cadires reservades, fins 
i tot destaca que molta gent interessada s’ha quedat de moment en llista d’espera. 
És per aquest motiu que demana col·laboració el dia de la xerrada per a controlar 
l’afluència a l’entrada i col·locar les cadires corresponents. Dues membres de l’AFA 
presents s’ofereixen voluntàries per ajudar en el que precisi aquell dia. 
 
PUNT 6 - 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 en data 7 de febrer s'ha publicat el Decret 31/2019, de 5 
de febrer, de modificació del Decret pel qual s'estableix el procediment d'admissió 
de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics. La 
novetat és que s'eliminen els criteris de prioritat complementaris següents a l’hora 
de tenir punts: 

 

 que l'alumne o alumna tingui una malaltia crònica que afecta el seu sistema 
digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs. 

 que el pare, mare, tutors o germans hagin estat escolaritzats al centre en 
ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals. 
 

Aquesta modificació afecta l'educació infantil, l'educació primària, l'educació 
secundària obligatòria i el batxillerat. 
 
Informa que s’ha comunicat al blog de l’AFA de les dates de portes obertes dels 3 
instituts adscrits. Cada institut ho té publicat també a la seva web. 
 
Com a novetat, aquest any el Consorci farà una jornada informativa per a tot el 
districte sobre els Instituts, que està previst tingui lloc el Dilluns 11 de març a 
l’Auditori de Sant Martí. 
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D’altra banda confirma que a dia d’avui tenim adscrits 3 instituts: (Institut ZAFRA, 
Salvador Espriu i 22@) però destaca que hi ha variacions en el nombre d’escoles 
assignades a cada Institut de cara al curs 2019-2020: 
 

 L’institut ZAFRA actualment disposa de 10 escoles assignades i es queda 
amb 10 escoles. 

 L’Institut Salvador Espriu actualment disposa de 6 escoles i passarà a 8 
escoles. 

 L’institut 22@ actualment disposa de 6 escoles assignades i passarà a tenir 
12 escoles. 

 
El Consorci ha presentat de cara al 2026 un nou model teòric de zonificació per a 
tota Barcelona, i malauradament les opcions que ha traslladat en aquest esborrany 
per a la nostra escola, desprès de la intensa lluita que portem aquests darrers anys 
per aconseguir i mantenir un institut adscrit al Poblenou, és la de tornar a deixar-nos 
sense presència d’Institut al Poblenou. 
 
La idea del Consorci és repartir el districte en «Unitats de referència», grups de 2-3 
escoles amb un únic Institut referent. A la vegada, 2 ó 3 unitats de referència formen 
una «Zona d’adscripció». De manera que totes les escoles de la zona tenen 
adscrits tots els instituts de la zona, amb igualtat de condicions. L’escola Provençals 
formaria Unitat de referència amb l’escola Casas i L’escola Farigola, amb l’Institut 
Salvador Espriu de referència. L’escola Provençals tindria com a instituts adscrits 
també el Juan Manuel Zafra i el Moisès Broggi, amb igualtat de condicions. 
 
Aquest nou model implica, segons el pla del Consorci, que es modifiquen moltes de 
les adscripcions al 2026. Per tal de salvaguardar l’organització familiar es 
respectaran fins el curs 2021-2022 els centres adscrits en l’actualitat. De manera 
que l’escola Provençals tindria l’Institut 22@ adscrit fins el curs 2021-2022. No 
obstant això, segons documentació publicada al web del Consorci, en data posterior 
a la celebració de la junta finalment no queda limitat en el temps aquest centre per a 
l’escola Provençals. 
 
Amb tot això, la Sra. Anna Poch destaca la canviant oferta, planificació e 
improvisació que caracteritza el Consorci. En els últims anys, curs rere curs ha 
calgut lluitar i protestar pel mateix motiu, i tot apunta que caldrà fer-ho any rere any, 
també en el futur, fins a tenir una veritable situació estable. 
 
Es comenta també per sobre quina és la planificació de zones per la resta del 
districte, fent especial esment en què es tracta d’un pla teòric a molt llarg termini, 
subjecte a molts possibles canvis. 
 
PUNT 7 - NOVA EINA ONLINE CET10. 
 
Pren el torn de paraula novament la Sra. Júlia Vilà de las Heras, Presidenta de 
l’AFA, per explicar les ultimes novetats sobre l’adequació que s’estan realitzant de 
la nova Eina Online que començarà a funcionar el proper curs escolar 2019-2020. 
La nova Eina es diu AFAGEST i s’està desenvolupant en 3 fases (1.0, 2.0, i 3.0). 
Actualment estan funcionant amb la fase 1.0 en dues escoles properes. A partir del 
mes de març tindran disponible la versió 2.0 que és amb la qual farem les 
inscripcions aquest curs. En aquesta versió hauran implementat les millores 
apreses de l’experiència de les escoles pilot i els suggeriments que els hem 
transmès. 
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La fase 3.0 arribarà amb l’inici del nou curs: 

 Els usuaris podran visualitzar en un calendari de l’aplicació la temporització 
de les activitats contractades (per cadascun dels seus infants). 
• Això generarà un registre d’assistència a les activitats. 
• L’usuari podrà indicar si el seu fill assistirà o no a l’activitat. 
• En les activitats com, per exemple, la de música, els usuaris podran 

indicar quin instruments portaran a l’activitat, amb la finalitat de tenir uns 
llistats més polits. 

 Creació d’un ROL_MONITOR, aquest podrà: 
• Fer control d’assistència a l’activitat. 
• Enviar un missatge (predeterminat) a la família en cas de no assistència. 
• Informar de canvis, ex. partits CEEB... 

 
Les Millores més importants que aportarà al nova Eina a destacar son: 
 

 Hi haurà una categorització de les activitats: 
• Esportives. 
• Lleure. 
• Acollides. 
• etc. 
• En cas que les activitats es duguin a terme entre una selecció de dies, 

ex. Casal de tarda, les famílies ho podran indicar des del propi aplicatiu. 
 Capacitat de poder pagar mitjançant TPV les activitats esporàdiques que es 

duguin a terme a l’escola: 
• Casal de tarda. 
• Acollida matinal. 
• Etc. 

 De cara al curs 2020/21, es podrà portar a terme un procés de renovació de 
les activitats, degut a què el programa tindrà un registre històric de cada 
família. Per tant, la renovació es produirà amb un sol clic. 

 
En properes reunions ens anirà informant de l’estat dels canvis i pla de comunicació. 
 
 
PUNT 8 - PRECS I PREGUNTES. 
 
La Sra. Mercè Medina, representant de la Comissió de Sostenibilitat, exposa una 
petició relacionada amb el menjador de l’escola. Proposa als membres de la Junta 
el fet de demanar al servei de menjador de prescindir dels tovallons de paper, que 
generen diàriament molt residus, i crear la possibilitat de demanar als pares que 
portin cada setmana un tovalló de roba de casa. 
S’obre un petit debat acordant per part dels membres presents el fet de dur a terme 
la proposta presentada, i que s’encarregarà la representant de la Comissió de 
Sostenibilitat de parlar amb l’encarregada del menjador i la direcció de l’escola per 
dur-la a terme de la millor manera possible. 
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En aquest punt de l’ordre del dia surt novament la qüestió del poc paper higiènic als 
serveis, doncs a les tardes ja no ni ha moltes vegades, i la falta de sabó a les 
saboneres per rentar-se les mans els alumnes, doncs sembla ser que fa temps no 
en disposen. 
La presidenta de l’AFA traslladarà a la direcció de l’escola la queixa formulada per la 
majoria present, per tal de solucionar el més aviat possible la mancança existent. 
 
 
 
 
PROPERA REUNIÓ JUNTA AFA: S’acorda posar data per a la propera Reunió  de 
la Junta General Ordinària del AFA el dimarts dia 19 de març 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 22:30 hores, signant amb el 
vistiplau: 
 
 
 
       Vº Bº 
 
       
SRA. PRESIDENTA                       SRA. SECRETÀRIA 
 
 
 
 
 
 
Júlia Vilà de las Heras    Mireia Payès Ràfols 
 
 
 
 


