JUNTA GENERAL ORDINÀRIA 9 D’ABRIL DE 2019
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES I
ALUMNES DE L’ESCOLA PROVENÇALS, EFECTUADA EL DIMARTS DIA 9
D’ABRIL DE 2019, A LES 20:00 HORES, EN CONVOCATORIA ÚNICA.

A Barcelona, a les 20:00 hores del
dimarts dia 9 d’abril 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, essent vàlids els acords
que s'adoptin en ella.

ASSISTENTS:
La Junta General Ordinària queda
constituïda amb un total 10 Assistents
ressenyats a continuació:
Sra. Anna Catalán, Sra. Marta
Jordana, Sra. Encarni Valdivia, Sra.
Susana Soriano, Sra. Carme Biech,
Sra. Mercè Medina, Sra. Marta Jordan,
Sra. Olga González.
Sra. Júlia Vilà i 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 Dia- preestablert:
PUNT 1 -

Aprovació de L’Acta anterior.

PUNT 2 -

Projecte Lileta, per la igualtat i la diversitat a les escoles.

PUNT 3 -

Nous Estatuts AFA Provençals.

PUNT 4 -

Nova Eina Online AFAGEST.

PUNT 5 -

Nova oferta d’Extraescolars 2019/20.

PUNT 6 -

Espais d’Emmagatzematge.

PUNT 7 -

Comissió Kids&Us. Condicions curs 2019/20.

PUNT 8 -

Precs i preguntes.

PUNT 1 -

APROVACIÓ DE L’ ACTA ANTERIOR.

L’acta de la passada reunió de la Junta General Ordinària corresponent al mes de
febrer de 2019 és aprovada per unanimitat.
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PUNT 2 ESCOLES.

PROJECTE LILETA, PER LA IGUALTAT I LA DIVERSITAT A LES

Pren el torn de paraula la Sra. Anna Catalan, representant de l’escola Provençals
en el Projecte Lileta, per informar a tots els presents de les darreres novetats
relacionades amb aquest projecte, que té com a finalitat principal promoure a les
escoles la coeducació d’una forma específica, mitjançant l’educació emocional,
llenguatge idoni, patis co-educatius, treballant des de ben petits la sensibilització
dels infants, apostant per una educació feminista sobre la igualtat i la integració real
dels infants a les escoles.
Va tenir lloc el passat dia 9 de març l’acte d’inauguració del Projecte a Can
Saladrigas, amb múltiples activitats relacionades amb el feminisme. Destaca que
dins l’escola han sorgit moltes mares voluntàries per col·laborar. Tot just acaben
d’iniciar el Projecte i els promotors estan encara distribuint i organitzant les diferents
iniciatives. En breu començaran a tenir les primeres reunions amb totes les escoles
participants, per decidir les propostes i mesures que es treballaran en el Projecte
per tal de impulsar-lo i introduir-lo a les escoles.
També explica que ja han informat a Direcció de la nostra escola, essent acollit
satisfactòriament el Nou Projecte presentat, tot i que encara s’està perfilant.
La Comissió del Projecte ja ens anirà informant progressivament de les novetats.
PUNT 3 -

NOUS ESTATUTS AFA PROVENÇALS.

Pren el torn de paraula la Presidenta del AFA, Sra. Júlia Vilà de las Heras per
comentar que ha realitzat l’adequació dels Estatuts segons la normativa vigent
d’associacions i amb l’ajuda de la FAPAC. Els presenta en Junta per aprovar la
versió que es presentarà en Assemblea extraordinària.
Dona una còpia als membres presents explicant detalladament els diversos articles
que més canvis han sofert en la seva adequació actual, recordant que els Estatuts
que tenim actualment és la versió Inscrita al Registre d’Associacions de l’any 1988,
coincidint amb els Estatuts inicials del AFA, obsolets molts dels seus articles. Adjunt
es relacionen els articles amb modificacions més rellevants:


Capítol I: Denominació, objecte, domicili i àmbit: Canvi del nom de
l’Associació: “Estatuts de l’Associació de Famílies d’Alumnes de l’Escola
Provençals” AFA POVENÇALS.



Capítol II Socis i Sòcies: Veu i Vot assemblees. Delegació vot Assemblea.
Actualitzacions.



Capítol IV: La Junta Directiva:


Article 13-14-15-16-17: Nomenaments. Drets i vots Junta.
Assistència.
 Article 23: Unificar els nomenament o cessaments dels càrrecs de la
Junta directiva. Tots cada 2 anys, per facilitar el Registre dels
mateixos.
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Capítol VII:
 Article 17. Quòrum. Obligatorietat d’assistència. Comissions o Grups
de treball. Reducció Vocalies.



Capítol VIII:
 Article 27: Exercici fiscal coincidint amb el curs escolar.

Un cop exposats i revisats pels membres presents, la Presidenta del AFA comenta
que s´han d’aprovar inicialment en Assemblea Extraordinària per tal de dur al
Registre la versió definitiva per a la seva admissió i corresponent tramitació i
entrada en vigència.
Es proposa convocar l’Assemblea Extraordinària el mateix dia de la propera Junta
General Ordinària de l’AFA, una ½ hora abans. En breu es realitzarà la convocatòria
corresponent que com a únic punt de l’Ordre del dia seria la “Presentació i
Aprovació dels Nous Estatuts del AFA PROVENÇALS”
PUNT 4 -

NOVA EINA ONLINE AFAGEST.

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 estan realitzant de la
nova Eina Online AFAGEST que començarà a funcionar el proper curs escolar
2019-2020.
Actualment ja estant treballant en la fase 2 de l’eina.
La Coordinadora d’Extraescolars, Sra. Mónica Esteban, que ja gestiona l’eina actual
- AFA online -, s’encarregarà de configurar la nova eina.
Les dades de l’eina antiga no poden ser exportades a la nova, per la qual cosa
seran esborrades i els socis hauran de tramitar novament l’alta a la nova eina.
També caldrà tornar a entregar el document SEPA i els consentiments per tenir en
compte la nova normativa de la RGPD de protecció de dades.
En properes reunions ens aniran informant de l’estat dels canvis, doncs esta previst
que CET10 realitzi una tutoria per explicar el funcionament de l’AFAGEST als pares.
PUNT 5 PUNT 7 -

NOVA OFERTA D’EXTRAESCOLARS 2019/20
COMISSIO KIDS&US. CONDICIONS CURS 2019/20

Dins el Punt 5 de l’ordre del dia pren el torn de paraula la Sra. Encarni Valdivia,
representant de la Comissió d’Extraescolars CET10, per exposar la continuïtat de
totes les extraescolars que gestiona CET10. No destaca cap canvi a les
extraescolars que ja es realitzen, i encara es desconeixen els preus per al nou curs.
Comenta que hi haurà un nou Coordinador educatiu, el Sr. Víctor Richarte, en
substitució del Sr Borja Sánchez.
La representant de la Comissió d’Anglès BABEL, Sra. Carme Biech, menciona la
continuïtat de l’activitat el proper curs on l’increment estipulat serà d’1€.
A banda, informa als presents la problemàtica que hi ha hagut en coincidir el mateix
dia l’Interescolar d’aquest any amb la obra de teatre que ja tenia concertada
prèviament. Han gestionat el cas amb les dues famílies a les quals se’ls solapaven
les dues activitats.
La representant de la Comissió de IOGA, Sra. Marta Jordana, ha sol·licitat a
l’escola canviar l’hora del dilluns al migdia pels divendres al migdia, cosa que
restarà pendent de revisar segons les disponibilitats d’horari i d’aules del proper
curs escolar. El dijous continuaria igual amb els 2 torns estipulats.
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La Presidenta de l’AFA, comunica que KIDSBRAIN s’oferirà el proper curs 2019/20
només per a infantil.
La resta d’activitats es mantenen igual que aquest curs.
Dins el Punt 7, la representant de la Comissió de KIDS&US, la Sra. Susana Soriano,
destaca que aquesta extraescolar continuarà amb la mateixa metodologia i
condicions actuals. Als alumnes de P3 no se’ls oferirà l’activitat per no coincidir amb
la migdiada. Conversa només s’oferirà a 6è ja que és l’únic curs que no va poder
optar a entrar a la metodologia en ser massa grans quan es va implantar a l’escola.
El darrer nivell que es pot fer a l’escola és Animal Planet 2 ja que Fairy Tales són 3
hores setmanals i no es pot encaixar als migdies. L’increment de l’activitat
KIDS&US de cara al proper curs serà d’1€, a l’igual que BABEL.
PUNT 6 -

ESPAIS D’EMMAGATZEMATGE.

Pren el torn de paraula la representant de la Comissió de Sostenibilitat, Sra. Mercè
Medina, per comentar que l’espai exterior d’emmagatzematge de material que té
l’AFA està ple i no es pot accedir al mateix. Hi ha massa material, i quan s’ha de
treure i posar alguna cosa és molt complicat, plantejant l’opció d’ampliar l’espai.
Es fa un breu debat entre els assistents en busca de solucions, on s’acorda que el
més adient, donada la dificultat per col·locar mes baüls o contenidors a l’espai
actual, serà fer una neteja del mateix, llençant tot allò que no s’utilitzi per aprofitar
millor l’espai disponible actualment. Sorgeixen varies voluntàries per a dur a terme
la neteja entre les assistents a la reunió.
PUNT 8 -

PRECS I PREGUNTES.

En aquest punt de l’ordre del dia es fa menció de l’estat de la pista de futbol,
bàsquet i patinatge. Han reaparegut algunes esquerdes que es van reparar fa uns
anys. La Sra. Júlia Vilà es queda el punt per revisar-ho amb la coordinadora
d’extraescolars per avaluar-ne el seu estat i l’impacte sobre les activitats que s’hi
duen a terme.
També es fa menció al problema d’il·luminació de la pista, ja que es van fonent les
bombetes però no es substitueixen perquè el Consorci planteja canviar tota la
instal·lació. En ser una obra cara, i tenint actuacions més prioritàries, ara per ara no
entra en el pressupost. La presidenta de l’AFA parlarà amb l’escola d’aquest últim
punt per veure quines opcions són possibles.
PROPERA REUNIÓ JUNTA AFA: S’acorda posar data per a la propera Reunió de
la Junta General Ordinària del AFA el dimecres dia 15 de maig 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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