JUNTA GENERAL ORDINARIA 17 DE JUNY DE 2019
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE L’ ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES I
ALUMNES DE L’ESCOLA PROVENÇALS, EFECTUADA EL DILLUNS DIA 17 DE
JUNY DE 2019, A LES 20:00 HORES, EN CONVOCATORIA ÚNICA.

A Barcelona, a les 20:00 hores del
dilluns dia 17 de juny 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.

ASSISTENTS:
La Junta General Ordinària queda
constituïda amb un total 10 Assistents
ressenyats a continuació:
Sra. Olga González, Sra. Mónica
Suárez, Sra. Mercè Medina, Sra.
Marta Jordan, Sra. Joana Mulero, Sra.
Encarni Valdivia, Sra. Marta Jordana,
Sra. Anna Poch, , Sra. Júlia Vilà y 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 Diapreestablert:
PUNT 1 -

Aprovació de l’Acta anterior.

PUNT 2 -

Valoració nou model de Festes.

PUNT 3 -

Aportació Econòmica anual a l’escola.

PUNT 4 -

Reunió de Delegats.

PUNT 5 -

Comissió Casals i Colònies: dades inscripció.

PUNT 6 -

Llançament AFAGEST.

PUNT 7 -

Comissió de Sostenibilitat.

PUNT 8 -

Consell Escolar.

PUNT 9 -

Precs i preguntes.
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PUNT 1 -

APROVACIÓ DE L’ ACTA ANTERIOR.

L’acta de la passada reunió de la Junta General Ordinària corresponent al mes
maig de 2019 és aprovada per unanimitat.

PUNT 2 -

VALORACIÓ NOU MODEL DE FESTES.

Pren la paraula la Presidenta del AFA, Sra. Júlia Vilà de las Heras per fer una
valoració del nou model de Festes un cop finalitzades, comentant que l’acceptació i
el desenvolupament de cada festa segons el curs assignat en aquest primer any de
“prova” ha estat tot un èxit. La implicació i predisposició dels pares dels alumnes ha
estat molt bona en general, essent clarament reconeguda per tots els participants la
feinada que l’antiga Comissió de Festes realitzava al llarg del curs ocupant-se de
totes les gestions. Es destaca que en estar repartides per cursos, i detallades cada
una amb el seu propi Protocol de gestió organitzatiu, ha estat una experiència molt
enriquidora pels cursos participants, i aquests protocols any rere any podran
ampliar i actualitzar el seu contingut amb l’experiència i l’aportació de noves idees.
Es comenta entre els assistents la Festa de Final de curs va tenir lloc fa dos dies i
que ha estat un triomf, felicitant unànimement als organitzadors i representants
assistents a la Junta. La Sra. Marta Jordana explica que es van poder organitzar
molt be dividint-se els participants en diferents comissions per cobrir totes les
particularitats de la Festa. Menciona que realitzaran al blog una valoració final,
agraint la col·laboració i participació de tothom.
La Sra. Anna Poch, exposa com a millora en la propera Festa de Final de Curs,
modificar l’horari de la Gimcana d’infantil doncs coincidia amb la migdiada dels nens
i molts van anul·lar a l’últim moment. També es menciona la bona idea de la
maquilladora d’assignar números d’espera per a què els infants poguessin gaudir
d’altres activitats mentre esperaven el seu torn.
S’apunta per part dels organitzadors de la Festa de Final de curs que va sobrar
força beguda, i comenten que aquesta podria oferir-se als organitzadors de la
Graduació de la Festa de 6è.
La Presidenta de l’AFA, fa menció al recordatori que li ha traspassat la tresorera de
l’AFA del fet que tots els pagament de quantitats elevades de Festes s’han de
tramitar a través de transferència bancaria, per facilitar la tasca de la comptabilitat
evitant els imports en efectiu. S’actualitzaran els protocols de les festes amb
aquesta petició.

PUNT 3 -

APORTACIÓ ECONOMICA ANUAL A L’ESCOLA.

Pren la paraula la Sra. Júlia Vilà per valorar i decidir amb els membres presents en
què es destinarà l’aportació econòmica que dona l’AFA a l’escola aquest any.
Exposa conjuntament amb la representant de la Comissió d’Extraescolars, Sra. Encarni Valdivia, un tema important a resoldre i que fa temps que es comenta, corresponent a la il·luminació de les pistes. Expliquen que la instal·lació està cada cop
pitjor i les llums estan quasi totes foses, cosa que a l’hivern serà pràcticament im-
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possible poder fer activitats extraescolars a segona hora i els partits de divendres
per la manca de llum.
És una qüestió que ja ha estat comentada en múltiples ocasions amb la direcció de
l’Escola, i pel que es veu el Consorci ho té valorat, però donat que hi ha una llista
amb coses molt més prioritàries de l’escola pendents (cúpules, banys, etc.) van
considerar no insistir-hi més evitant acumular sol·licituds.
A dia d’avui, la Sra. Encarna Valdivia exposa que comença a ser molt urgent i que
s’hauria de mirar d’arreglar les llums abans d’iniciar el proper curs escolar. Per això
des de la comissió de CET10 han estat estudiant la possibilitat de destinar
l’aportació de l’AFA en aquesta qüestió si és possible, ja que per part del Consorci
la situació podria trigar molts anys en solucionar-se.
La representant d’extraescolars ha mirat de moment un pressupost valorat en uns
7.500€ aprox. que correspondria a canviar totes les llums foses, panells
d’instal·lació, conservant l’estructura existent.
S’obre un ampli debat, acordant entre els membres presents buscar més pressupostos per tal de valorar diferents opcions.
Es realitza una votació, essent unànime la decisió de fer servir l’aportació econòmica d’aquest any a arreglar la il·luminació de els pistes, ja que es una millora per
l’escola i les extraescolars que s’hi realitzen. Per tal de disposar de les llums noves
el pròxim hivern, s’acorda autoritzar la directiva de l’AFA i la direcció de l’escola per
a què prenguin la decisió sobre l’empresa a qui assignar la tasca, mentre el pressupost estigui al voltant del valorat inicialment.

PUNT 4 -

REUNIO DE DELEGATS

Pren el torn de paraula la Coordinadora de Delegats, Sra. Anna Poch, per fer un
breu resum de la 2ª reunió de delegats que va tenir lloc el passat mes de maig, on
la temàtica principal va ser la de fer un seguiment dels temes que es van tractar en
l’anterior reunió, i al mateix temps recollir noves inquietuds que van sorgir.
Com a punts nous que van sorgir fa un breu resum i destaca:


Esmorzar/excursions. Saber si cal portar-lo o no.



Igualtat i projecte Lileta. Saber com treballa l’escola aquest punt.



Renovació Delegats. Procés. Informació sobre com es renovaran els
càrrecs de delegats.

La figura del delegat de Classe es va consolidant poc a poc i ha permès una comunicació molt fluida, no només entre famílies i mestres sinó també entre cursos.
Aquesta valoració és compartida tant pels delegats com pels mestres.
Per finalitzar la Sra. Anna Poch, felicita l’acció i rapidesa dels Delegats en els enviaments de comunicats, valorant molt positivament el primer any de funcionament
dels DELEGATS.
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PUNT 5 -

COMISSIO CASALS I COLONIES: DADES INSCRIPCIÓ.

La representant de la comissió de Casals i Colònies, Sra. Mónica Suárez comenta
als assistents la situació de les Inscripcions a dia d’avui de les Colònies i Casals.
En relació a les Colònies destaca que aquest any no han sortit per als nens
d’infantil: hi ha hagut baixada d’inscripcions; no obstant això, s’han apuntat molts
més alumnes de primària cobrint el marge que no ha sortit dels d’infantil.
Pel que fa a les inscripcions al Casal d’estiu, de moment hi ha 36 inscripcions la
primera setmana de juliol, 97 la segona i 103 la tercera... aquestes xifres aniran
variant, doncs les inscripcions estan obertes fins l’últim moment. Com a novetat,
l’ultima setmana de juliol s’ofereix sencera, incloent els dies 1 i 2 d’agost. Les
setmanes de setembre encara és aviat saber el nombre d’inscripcions.
PUNT 6 -

LLANÇAMENT AFAGEST.

Pren el torn de paraula la Sra. Júlia Vilà de las Heras, per explicar com ha anat el
llançament de la nova Eina Online AFAGEST.
A dia d’avui s’han inscrit 140 socis i recalca que, com a totes les noves eines, hi ha
hagut alguns errors en els processos d’inscripció ràpidament detectables que s’han
pogut anar solucionant amb bastanta rapidesa.
Els assistents destaquen que tot el procés online de l’AFAGEST és molt ràpid i
intuïtiu, i la presidenta del AFA puntualitza que els Formularis de SEPA i de
Consentiments aquest any segurament serà l’últim que es realitzi en format paper,
doncs estan treballant per intentar que tot es faci a través d’AFAGEST via online
l’any vinent.
El que encara no està disponible a l’aplicació és la inscripció al Programa de llibres
Cuida’m i Passa’m, que calculen en breu obriran.
Recorda que pels alumnes de P3 les inscripcions a extraescolars es realitzen el
setembre i comencen a l’octubre les activitats extraescolars.
PUNT 7 -

COMISSIO DE SOSTENIBILITAT.

Pren el torn de paraula la Sra. Mercè Medina, representant de la Comissió de
Sostenibilitat, per parlar sobre els tovallons al menjador de l’escola, i concretament
del fet de prescindir dels tovallons de paper i utilitzar un tovalló de roba que hauria
de portar cada nen. Aquesta qüestió va estar exposada a la passada junta del mes
de febrer, i actualment comenta que ja ho ha traslladat a la direcció i al menjador tal
i com es va parlar, acordant indagar com funciona logísticament el sistema del
tovalló de roba i la seva viabilitat en altres escoles.
S’obre un petit debat entre els assistents, acordant per la majoria presents mirar
com ho fan i gestionen altres centres que utilitzen tovallons de paper, i així en la
propera reunió es podria valorar com implantar-ho, basant-nos amb altres escoles
que l’utilitzin, cercant la millor opció possible per la nostra escola.
PUNT 8 -

CONSELL ESCOLAR.

En aquest punt de l’ordre del dia, la Sra. Mercè Medina, representant del Consell
Escolar del Provençals, recorda als assistents que el mes passat van tenir la
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darrera reunió de Consell Escolar, no havent cap tema que consideri destacable
comentar.
Es va informar del calendari escolar del proper curs, essent el dijous 12 de
setembre de 2019 l’inici escolar i el 8 de juny de 2020 l’inici de la jornada intensiva.
Els dies escollits de lliure disposició del curs 2019-2020 seran:




4 de novembre
24 de febrer
29 de maig

PUNT 9 -

PRECS I PREGUNTES.

No es formula per part dels assistents cap pregunta ni qüestió a tractar en aquest
apartat.

PROPERA REUNIÓ JUNTA AFA: S’acorda posar data per a la propera Reunió de
la Junta General Ordinària del AFA el dijous dia 19 de setembre 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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