JUNTA GENERAL ORDINÀRIA 19 DE SETEMBRE DE 2019
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES I
ALUMNES DE L’ESCOLA PROVENÇALS, EFECTUADA EL DIJOUS DIA 19 DE
SETEMBRE DE 2019, A LES 20:00 HORES, EN CONVOCATORIA ÚNICA.

A Barcelona, a les 20:00 hores del
dijous dia 19 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 a 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. Mercè
Medina, Sra. Isabel Fuentes, , Sra.
Joana Mulero, Sra. Carme Biech, Sra.
Silvia Lafuente, Sra. Marta Jordana,
Sra. Eva Sánchez , 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 Dia- preestablert:
PUNT 1 -

Aprovació de l’Acta anterior.

PUNT 2 -

Renovació de la Junta.

PUNT 3 -

Comissió de Sostenibilitat.

PUNT 4 -

Reparació Focus de la Pista.

PUNT 5 -

Comissió Casals i Colònies.

PUNT 6 -

Comissió Festes. Pocapor.

PUNT 7 -

Comissió de Música.

PUNT 8 -

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 de
juny de 2019 és aprovada per unanimitat.

PUNT 2 -

RENOVACIÓ DE LA JUNTA.

Pren la paraula la Presidenta de l’AFA, Sra. Júlia Vilà de las Heras per explicar als
assistents els diferents canvis a els Comissions de cara al curs 2019/2020.
Destaca que en compliment dels Estatuts de l’AFA, i seguint el model de la FaPAC,
el nombre de vocals hauria d’anar en línia amb el nombre de Comissions estructurals
de l’AFA.
Actualment tenim moltes Comissions, i exposa les diferències bàsiques entre la
Figura de Responsable d’una Comissió i la Figura de Vocal de Junta :


Responsable de Comissió.
o Requisit: Ser soci de l’AFA.
o Drets: Veu a les Reunions de Junta.
o Elecció: Qualsevol Reunió.



Vocal de Junta:
o Requisits: Ser partícip en una Comissió. Assistir mínim a 5 Juntes
durant l’any.
o Drets: Veu i Vot a les reunions de la Junta.
o Elecció: En Assemblea.

Comenta els relleus que segur es produiran a les Comissions de Comunicació,
Anglès i Festes, i els canvis de representants que ja té confirmats a les Comissions
de Música, Casals i Colònies, i Batucada.
Per contra, les Comissions de Camí Escolar y Kidsbrain finalment desapareixen.
És necessari saber qui vol ser d’una Comissió i qui vol ser vocal de Junta per aprovar
els canvis a la propera Assemblea, destacant que també s’haurà de buscar voluntaris
a les Comissions que resten pendents.
S’acorda enviar consulta de continuïtat de responsables i vocals a totes les
Comissions i buscar candidats nous per les Comissions que no tenen responsables
o que en breu finalitzen com a socis de l’escola.
PUNT 3 -

COMISSIÓ DE SOSTENIBILITAT.

Pren la paraula la Sra. Mercè Medina, representant de la Comissió de Sostenibilitat
per valorar i decidir amb els membres presents la difusió i implicació de l’Escola Provençals i de l’AFA en la manifestació del proper divendres 27 de setembre en relació
a la VAGA Mundial pel Clima.
Explica detalladament l’objectiu de la “Vaga” (o més ben dit, de les mobilitzacions)
del dia 27 d’EXIGIR ALS GOVERNS DE TOT EL MON MESURES IMMEDIATES,
CONTUNDENTS I EFECTIVES per reduir ràpidament a zero les emissions netes de
gasos d’efecte hivernacle. La crida no és únicament pels estudiants, sinó per totes
aquelles persones que pensen que ha arribat el moment d’actuar. A nivell de l’estat,
més de 300 organitzacions han donat ja el seu suport a les accions de protesta.
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A Barcelona, hi ha prevista una mobilització als Jardinets de Gràcia a les 18h i la Comissió de Sostenibilitat de l’AFA Provençals, anima a sumar-nos als milers de persones que demanarem aquell dia un planeta habitable pels nostres fills.
Sol·licita a la present Junta poder difondre al blog, mail, etc. tota la informació de la
protesta relacionada amb l’emergència climàtica, sent aprovat per tots els membres
presents la difusió d’informació per part de la Comissió de Sostenibilitat de la mobilització del proper divendres 27.

PUNT 4 -

REPARACIÓ FOCUS DE LA PISTA.

Pren la paraula la Sra. Júlia Vilà per explicar, tal i com es va comentar a la Junta de
juny, la situació actual dels focus de la pista:
Els focus es van fonent i, en ser tan antiga la instal·lació, el Consorci no els substitueix
perquè cal una reforma completa, que és cara i té menys prioritat que altres reparacions pendents de l'escola.
Sense llum suficient no es poden fer les activitats de segona hora ni els partits de
divendres tarda. És per això que, d'acord amb l'escola, es va decidir a la Junta de
juny destinar les aportacions de l'AFA a l'escola corresponents als cursos 18/19 i
19/20 a realitzar la substitució de la base de les bombetes i les bombetes de la pista.
Ens van entregar un pressupost de 7.500€ i, tal com es va acordar a la darrera junta,
es va demanar un altre per poder tenir alternativa. En ser aquest últim 1.500€ més
car s'opta pel primer pressupost. La reparació es posarà en marxa el més aviat possible per tenir-ho fet abans del canvi d'hora.

PUNT 5 -

COMISSIÓ CASALS I COLÒNIES.

La representant de la comissió de Casals i Colònies, Sra. Olga González comenta
als assistents la valoració de les Colònies i Casals de juny, juliol i setembre 2019.
En relació a les Colònies destaca que aquest any CET10 va tenir inspecció, on tan
sols varen detectar una incoherència en el nombre d’alumnes inscrits ja que, degut
al moviment últim dels ajuts amb l’ampliació dels pressupostos, hi va haver més
inscripcions d’última hora que van alterar la informació de darrera hora i no va ser
degudament actualitzada oficialment. CET10 informa que en pròximes ocasions
revisarà la dada final entregada.
Per altra banda, exposa el tema de realitzar un canvi de Casa de Colònies donat que
ja són 11 anys anant a la mateixa i potser ha arribat el moment de buscar altres
opcions similars. La majoria de membres presents veu encertat buscar noves opcions
amb les mateixes prestacions que l’actual. La Comissió n’anirà informant al respecte.
Pel que fa a les inscripcions al Casal hi ha hagut 73 nens més que l’any passat, tenint
en compte els alumnes que han vingut de l’escola Marbella i Pere IV al casal de
rítmica, i que P4 aquest any ha fet moltes inscripcions.
Comenta que és necessari recordar als pares que tots els divendres hi ha “mercadillo”
de roba perduda mentre hi ha colònies i casals d’estiu, a banda del bagul d’objectes
perduts.
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PUNT 6 -

COMISSIÓ DE FESTES. DRAC POCAPOR.

Pren el torn de paraula la Sra. Júlia Vilà de las Heras, per explicar als presents que
el Drac POCAPOR està molt deteriorat i potser seria convenient o bé intentar
recuperar-lo o bé prescindir del Drac i buscar fer una altra figura representativa de
l’escola Provençals per acompanyar-nos a les festes de Maig, rues del Barri, etc.
S’obre un petit debat entre els assistents on s’acorda per unanimitat jubilar el Drac
Pocapor i intentar realitzar una nova figura.
S’acorda per tots els presents que s’enviarà la informació als grups de whatsapp per
si hi ha cap pare/mare creatiu que vulgui realitzar la nova figura del Provençals.
En properes reunions s’anirà informant del resultat del sondeig.
PUNT 7 -

COMISSIO DE MÚSICA.

Pren el torn de paraula la Sra. Silvia Lafuente, representant de la Comissió de Música,
per exposar que després de 4 anys a la Comissió, cedeix el seu lloc a la Sra. Mireia
Romero. Els assistents feliciten la tasca realitzada durant tot aquest període de
col·laboració a la Comissió, no obstant recalca que restarà en segon terme ajudant a
la nova representant.
Destaca com a tema pendent a millorar en l’activitat de Musica la possibilitat de
l’obertura de festivals a la resta de públic o infants de l’escola per si hi ha alumnes
que, en veure les actuacions, vulguin provar l’extraescolar; i també exposa que en el
festival de música que fan en comú diverses escoles els alumnes no interactuen amb
els mateixos companys d’escola, ja que són alumnes de diferents instruments i
normalment ni es veuen ni coneixen.
És un tema que continuaran treballant dins la comissió amb els proveïdors per valorar
opcions de fer alguna actuació o activitat conjunta.

PUNT 8 -

PRECS I PREGUNTES.

En aquest punt de l’ordre del dia, la Sra. Mercè Medina de Sostenibilitat recorda als
assistents que a la passada reunió va comentar el tema de valorar el tovalló de roba
al menjador del Provençals.
Recorda als assistents que si coneixen a algú de cap escola que faci servir el tovalló
de roba, els preguntin sobre la logística interna al centre per garantir la màxima
higiene i comoditat per a les famílies en cas de fer el canvi. La Comissió vol recollir
quantes més opcions millor abans de fer la proposta a l’escola.
Dins aquest punt la Presidenta de l’AFA fa un breu repàs de com estan les
inscripcions de les extraescolars aquest any, tenint en compte que encara falten els
alumnes de P3 que inicien a l’octubre.
Com a canvis a destacar:
 Espai d’art es farà en dues opcions DL-DC i DM-DJ.
 Zumba es podrà fer 2 dies.
 Patinatge ha baixat molt a 2ª hora ja que, per exemple, totes les alumnes de
3r no han continuat en canviar d’hora.
 Escacs uns 10 alumnes menys, però encara falten més inscripcions.
 Kids&us 13 alumnes menys. És el darrer any que s’oferta conversa.
 Bàsquet hi ha mes inscripcions, ja que l’any anterior no hi havia alumnes de
6è
 A futbol hi ha menys inscripcions.
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Música gairebé igual que l’any anterior.

Les obertures de les inscripcions es faran com sempre de l’1 al 20 de cada mes, no
obstant això, comenta que el Mail recordatori que enviava la Coordinadora d’
Extraescolars cada mes, d’inici i tancament del període, només l’enviaran a l’inici de
període cada mes per indicar les places en llista d’espera, i al tancament només al
setembre perquè encara hi ha moltes inscripcions noves.
Per altra banda comenta que ja ha arribat la Resolució de la correcta inscripció dels
NOUS ESTATUTS de l’AFA de l’escola Provençals.
I, en relació, informa que el dimarts 22 d’octubre de 17:30 a 20:30 es farà a l’escola
Provençals un curs de la FAPAC de gestió Bàsica per AMPA/AFA-nivell 1, dirigit a
totes les persones que col·laboren o s’incorporen a les AMPA/AFA d’una escola.
En breu enviarà tota la informació d’aquesta formació on es tractarà bàsicament
temes sobre l’organització i normatives d’una AFA, assegurances i cobertures,
Protecció de Dades, menjador escolar, extraescolars, llibres de text, fiscalitat etc.
PROPERA REUNIÓ JUNTA AFA: S’acorda posar data per a la propera Reunió de
la Junta General Ordinària del AFA el dimecres dia 16 de octubre 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 22:0 hores, signant amb el vistiplau:
Vº Bº
SRA. PRESIDENTA

SRA. SECRETÀRIA

Júlia Vilà de las Heras

Mireia Payès Ràfols
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