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JUNTA GENERAL ORDINÀRIA 15 DE MAIG DE 2019 
 
 
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES I 
ALUMNES DE L’ESCOLA PROVENÇALS, EFECTUADA EL DIMECRES DIA 15 DE 
MAIG DE 2019, A LES 20:00 HORES, EN CONVOCATÒRIA ÚNICA. 
 
 
 A Barcelona, a les 20:00 hores del 
dimecres dia 15 de maig 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. Olga González, Sra. Sònia 
Rodriguez, Sra. Mercè Medina, Sra. 
Isabel Fuentes, Sra. Encarni Valdivia, 
Sra. Marta Jordana, Sra. Anna Poch, 
Sr. Manel Vidal, 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 - Vocals vs Comissions. 
 
PUNT 3 - Llençols i pitets P3. 
 
PUNT 4 - Equipació 2ª mà per P3. 
 
PUNT 5 - Eina Online AFAGEST. 
 
PUNT 6 - Contaminació Glòries. 
 
PUNT 7 - Precs i preguntes. 
 

 
 

PUNT 1 - APROVACIÓ DE L’ ACTA  ANTERIOR. 
 
L’acta de la passada reunió de la Junta General Ordinària corresponent al mes d’abril 
de 2019 és aprovada per unanimitat. 
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PUNT 2 - VOCALS VS COMISSIONS. 
 
Pren la paraula la Sra. Júlia Vilà per explicar que les tasques de l’AFA les organitzem 
en comissions de treball que poden ser permanents o temporals i que ens permeten 
avançar més eficientment. Actualment nomenem un vocal de Junta per a que encap-
çali cada comissió de treball quan realment no caldria, ja que un vocal i un responsa-
ble de comissió són dues coses diferents:  

 Un vocal és un membre de la Junta directiva que participa a les reunions i pot 
liderar o col·laborar en una comissió (o més d’una). Té veu i vot a les reunions 
de Junta.  

 El responsable d'una comissió (és a dir, un grup de treball, permanent o tempo-
ral, per a fer unes tasques determinades) tant pot ser un vocal com un soci a qui 
se li encarregui la funció. El responsable de comissió (si no és vocal) només cal 
que assisteixi a les reunions quan hi ha temes seus per explicar i té veu però no 
vot a les Juntes. A la resta de juntes també pot assistir (igual que la resta de 
socis) i, en cas de no poder assistir-hi, també pot delegar en un altre membre de 
la seva comissió per explicar el que calgui.  

Nomenant un vocal per cada comissió estem augmentant innecessàriament el nom-
bre de vocals de la Junta Directiva i, per tant, complicant la gestió de l’AFA. Per tal 
d’evitar-ho cal distingir bé qui és vocal i qui és responsable o col·laborador de les 
comissions. Seguint la normativa els que participem activament dins l’AFA ens hem 
d’organitzar en tres nivells:  

 Presidència, Secretaria, Tresoreria: 
o 3 càrrecs de més responsabilitat, imprescindibles per a l’existència de l’as-

sociació.  
o Assisteixen a quasi totes les reunions.  
o Tenen veu i vot a Junta. 

 Vocals: 
o Membres de la Junta directiva, que poden liderar o participar en una o vàries 

comissions.  
o Assisteixen com a mínim a la meitat de les reunions (5 juntes l’any). 
o Tenen veu i vot a Junta. 

 Comissions:  
o Responsables o col·laboradors de les comissions i que no són vocals. 
o Assisteixen a Junta normalment quan han de presentar un tema. 
o Tenen veu però no vot a Junta. 

De cara a la renovació de la Junta el curs vinent ho haurem de tenir en compte.  

  
 
PUNT 3 - LLENÇOLS I PITETS DE P3. 
 
Pren el torn de paraula la Presidenta de l’AFA, Sra. Júlia Vilà de las Heras, per 
comentar la proposta que ha plantejat la direcció de l’escola i que ha gestionat la 
representant de la Comissió d’Equipació, Sra. Paula Castillo, que no ha pogut assistir 
a la present reunió, en relació als Llençols i Pitets de P3. 
La proposta que realitzen per tal de simplificar la logística als pares és la d’unificar  la 
venda de tota l’Equipació Escolar, i que el proper curs 2019-2020 tant els pitets i 
llençols de P3 com bates, motxilles i xandalls es comprin a la PALMA. Recorda als 
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assistents que els pitets i llençols de P3 actualment es compren a través de la Sra. 
Cristina del menjador, i la resta, xandall etc. directament a la PALMA.  
Es duu a terme una votació entre els assistents sent 8 els vots a favor i 2 abstencions.  
Així doncs, s’aprova que tota l’equipació escolar es compri a la PALMA.  
Les representants de la Comissió parlaran amb la Cristina del menjador i amb la 
PALMA per posar-los en contacte i facilitar la comunicació. Es recalca la importància 
d’avisar als pares a les properes reunions de P3. 
 
PUNT 4 - EQUIPACIÓ 2ª MÀ DE P3. 
 
La presidenta de l’AFA comenta als assistents que disposen de xandalls i Equipació 
infantil, P3-P4 de 2ª mà, i que a les festes a meitat de curs no surt, doncs molts pares 
de P3, en ser nous a l’escola, no saben que hi ha aquesta opcióC; i quan ho coneixen, 
normalment a la festa de NADAL, la majoria ja ha comprat l’equipació nova per als 
infants. 
Per aquest motiu planteja que podria ser una bona opció comentar-ho a la reunió 
informativa de P3 al mes de juny i posar una parada amb el material de què disposen. 
La direcció de l’escola hi està d’acord.  
Es fa un petit debat i s’acorda unànimement revisar l’estoc i posar la parada a la 
reunió. S’ofereix la Presidenta i la Secretària de l’AFA per la tria i venda el dia de la 
Reunió de P3. 
 
 
PUNT 5 - EINA ONLINE AFAGEST. 
 
Pren el torn de paraula la Sra. Mónica Esteban, Coordinadora d’Extraescolars CET10, 
per explicar les darreres novetats sobre l’adequació que estan realitzant de la nova 
Eina Online AFAGEST, que començarà a funcionar el proper curs escolar 2019-2020, 
i que a principis del mes de juny esperen poder obrir les inscripcions als socis. La 
nova plataforma online AFAGEST, ha estat  desenvolupada per CET10,  i serà l’eina 
que gestionarà a partir d’ara l’alta dels socis de l’AFA de l’escola Provençals, la 
inscripció a les activitats extraescolars i el programa Cuida’m i Passa’m de 
reutilització de llibres de text. 
 
La Coordinadora d’Extraescolars realitza una extensa presentació de l’aplicació 
detallant cada pas a seguir per poder donar-se d’alta, doncs tots els socis hauran de 
tramitar novament l’alta a la nova eina i també hauran de tornar a entregar el 
document SEPA i els consentiments per tenir en compte la nova normativa de la 
RGPD de protecció de dades.  
El funcionament de l’AFAGEST és bastant diferent de l’anterior plataforma, però 
també és fàcil d’usar i introdueix noves funcionalitats la validació del correu i el telèfon 
del soci. Les activitats extraescolars s’ordenen per categories i subcategories 
clarament definides per ajudar a seleccionar l’activitat desitjada. CET10 està 
realitzant també un tutorial  per adjuntar-lo a la informació que s’enviarà als pares en 
el moment de donar-se d’alta a l’AFAGEST, per facilitar el tràmit. 
  
Destaca a diferencia de l’anterior aplicació que, un cop inscrit un soci a una activitat 
automàticament s’enviarà al soci un mail amb tots els documents que sigui necessari 
imprimir i entregar a la Coordinadora per a poder dur a terme l’activitat. 
 
Encara falta perfilar alguns detalls, però esta pràcticament finalitzada, utilitzant-se en 
mode prova pels gestors fins el seu llançament. 
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PUNT 6 - CONTAMINACIO GLORIES. 
 
Pren el torn de paraula la Sra. Mercè Medina, representant de la Comissió de 
Sostenibilitat, per comentar que en anteriors Juntes (juny 2018) es va parlar sobre 
adherir-nos a la Plataforma Respira Glòries, a conseqüència de les obres que s’estan 
realitzant, recordant als presents en què consisteixen: 
 

 Les obres de soterrament de la Gran Via (túnel d’uns 1.000 metres) tenen 
prevista una duració d’uns 3 anys, i els túnels d’expulsió de l’aire de l’obra i a 
posteriori de respiració del túnel estan previstos que es disposin a l’alçada de 
la Rambla del Poblenou, per ambdós costats. 

 La plataforma Respira Glòries treballa conjuntament amb l’Ajuntament per 
prendre mesures correctores per minimitzar la contaminació, soroll, etc. pro-
vocat per les obres i els canvis produïts. 

 L’escola Casas és afectada directa i contacta amb entitats veïnals i directa-
ment amb la nostra escola per tal d’obtenir recolzament i suport dins la Plata-
forma Respira Glòries. 
 

La nostra adhesió a la causa va quedar pendent, doncs tenien programada prèvia-
ment una reunió amb el representant de la Plataforma que es va anul·lar a darrera 
hora. 
Actualment, la representat de la Comissió de Sostenibilitat demana poder d’adherir-
nos com a part afectada al Manifest contra la Contaminació de Glòries, ja que no 
s’havia demanat votació el dia que es va exposar. 
Es realitza la votació, sent majoria unànime dels membres de la Junta presents 
adherir-nos a l’esmentat manifest. 
 
 
PUNT 7 - PRECS I PREGUNTES. 
 
En aquest punt de l’ordre del dia, la Sra. Mercè Medina, representant del Consell 
Escolar del Provençals recorda als assistents que la setmana vinent hi ha Consell 
Escolar per si consideren traslladar algun punt a tractar durant la reunió. 
 
Igualment, la presidenta de l’AFA recorda que en breu es farà la 2ª reunió de Delegats 
per tal d’anar recollint punts/inquietuds a exposar i fer un seguiment del punts ja 
tractats a l’anterior reunió. 
S’obre un petit debat acordant entre els presents traslladar a la propera reunió de 
Delegats la problemàtica/dubte que es genera a quasi bé tots els cursos en relació a 
dur, o no, esmorzar a les sortides/excursions escolars, demanant a la direcció un 
protocol/norma general a seguir per evitar confusions. 
 
També es comenta per part de la Sra. Olga González, la bona organització del 
programa JA NEDO que han realitzat els alumnes de 1er aquest any, demanant la 
possibilitat de poder allargar o obtenir continuïtat de l’activitat subvencionada a més 
cursos. La presidenta de l’AFA exposa que el Programa JA NEDO és un sistema de 
subvenció només per als alumnes de 1er de primària (un curs escolar), que forma 
part del currículum del curs i que és el que s’ha implantat a l’escola, amb recordatori 
a 5è i 6è (limitat a un trimestre escolar) i que no està acordat encara amb direcció. 
Demana consultar amb la Sra Mireia Romera, impulsora del programa a l’escola, si 
hi ha cap subvenció aplicable als altres cursos. I posteriorment indica que no n’hi ha.   
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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 juny 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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