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JUNTA GENERAL ORDINARIA 12 DE NOVEMBRE  DE 2019 
 
 
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE L’ ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES I 
ALUMNES DE L’ESCOLA PROVENÇALS, EFECTUADA EL DIMARTS DIA 12 DE 
NOVEMBRE DE 2019, A LES 20:00 HORES, EN CONVOCATORIA ÚNICA. 
 
 
 A Barcelona, a les 20:00 hores del 
dimarts dia 12 de novembre 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.  Eva Sánchez, Sra. Olga 
González, Sra. Ana Ruiz, Sra. Marta 
Jordana, Sra. Joana Mulero, Sr. Pilar 
Núñez, Sra. Esther Serrano, Sra. 
Delphine Fauvet 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 - Comiat de 6è i nou model de Festes. 

 
PUNT 3 - Regal de Nadal per a l’Escola. 

 
PUNT 4 - Alternatives Cuida’m i passa’m. 

 
PUNT 5 - Reunió de Delegats. 

 
PUNT 6 - 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 
d’octubre de 2019 és aprovada per unanimitat. 
 

 
PUNT 2 - COMIAT DE 6È I NOU MODEL DE FESTES. 

 
Pren la paraula la Presidenta del AFA, Sra. Júlia Vilà de las Heras per valorar amb 
els assistents, el fet d’incloure l’organització d’activitats pel comiat de 6è dins del nou 
model de festes. L’objectiu és que l’experiència dels cursos anteriors serveixi de punt 
de partida pel nou curs de 6è i posar a disposició de les famílies els recursos i 
coneixement de l’AFA.  
Es crearia un document, similar als que hi ha per les altres festes, on recollir la 
informació pels cursos que els hi toca gestionar-ho, amb el que s’ha realitzat en anys 
anteriors, per a poder dur a terme amb més facilitat les properes Festes de Comiat 
de 6è. Serviria com a referència (tipus manual o guia) deixant clar que cada curs pot 
innovar i fer les celebracions a la seva mida.  
Es recorda entre els presents el fet diferencial amb les altres Festes, doncs el Comiat 
de 6è no es gestiona per l’AFA ni per l’Escola directament, sinó són les famílies dels 
alumnes del curs les encarregades de la seva íntegra gestió i participació, podent 
ésser molt diferent d’un any a un altre. Últimament s’acostuma a realitzar una Festa 
de Graduació (organitzada per l’escola), un sopar de família y unes Estades de 3 dies 
pels nens. 
S’obre un ampli debat sobre la consulta realitzada duent a terme finalment una 
votació, essent 8 vots a favor de realitzar el Protocol del Comiat de 6è, un vot en 
contra i una abstenció. 
Així doncs, la presidenta del AFA realitzarà el document corresponent amb la 
informació del que s’organitzi aquest curs. 
 
PUNT 3 - REGAL DE NADAL PER A L’ESCOLA . 

 
Pren el torn de paraula novament la Sra. Júlia Vilà de las Heras, Presidenta del AFA, 
per comentar entre els membres presents quin obsequi regal es podria realitzar 
aquest any a l’escola. Recorda que l’any passat varen ser els gots del Provençals. 
S’obre un petit debat de propostes, on surt l’opció de regalar una caixa gran de 
polvorons, aprofitant fer una compra als alumnes de 6è en relació a la venda de 
polvorons que estan realitzant per sufragar la Festa de comiat de 6è. L’opció es 
acceptada per majoria. La tresorera del AFA, Eva Sánchez mirarà les opcions més 
ajustades al pressupost. 

 
PUNT 4 - ALTERNATIVES CUIDA’M I PASSA’M. 

 
En aquest punt de l’ordre del dia, la Sra. Júlia Vilà, explica als assistents que la gestió 
del Cuida’m i passa’m a través del AFA comporta no només molta feina de la comissió 
(compra dels llibres, revisió de llibres reutilitzats, entrega, etc) sinó també una gestió 
econòmica important (factures, IVA, Impostos), que sobretot comporta més 
responsabilitat en estar movent molts diners. La Tresorera del AFA també comenta 
que degut al volum de moviments, facturació, models a presentar, etc va ser 
necessari fa 2 anys la contractació del gestor que tenim, i que potser si no fos per 
aquesta tasca no seria del tot necessari mantenir-lo. 
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La proposta de la Presidenta del AFA es, veient com es fa en altres centres educatius, 
intentar trobar proveïdors de llibres que gestionin la compra-venta i reutilització 
directament amb les famílies dels alumnes, i que l’AFA no sigui un intermediari.   
La idea és fer una simulació del cost del programa amb l’empresa que serveix a molts 
Instituts de la zona (Iddink) i conèixer com funciona per valorar la seva implantació a 
l’escola, tenint en compte tant el preu com la feina que suposa actualment el 
programa per als membres de l’AFA.  
Els assistents veuen molt bé mirar i valorar opcions per poder treure la quota de llibres 
de dins la gestió interna del l’AFA. En properes reunions s’informarà sobre el tema. 

 
PUNT 5 - REUNIO DE DELEGATS. 

 
En aquest punt de l’ordre del dia pren el torn de paraula la Sra. Anna Poch, 
Coordinadora de Delegats per fer un petit resum de les qüestions mes rellevants que 
van sorgir a la passada Reunió de Delegats. 
 
Es va valorar molt positivament per part dels alumnes de P5 les noves aules, i en 
general l’ús del TokApp.  
Per contra en general es trobava bastant desactualitzada la Web de l’escola. 
 
Referent a aquest punt la direcció va explicar que malauradament no poden publicar 
masses coses a la Web o Bloc, per la quantitat de drets d’imatges no acceptats que 
s’han trobat aquest any limitant molt el nombre d’infants que poden sortir en les 
publicacions fent molt difícil triar fotos que no surti algun infant sense consentiment 
d’imatge. 
 
En quant als temes que gestiona l’AFA:  
 

• Es va valorar l’àmplia oferta d’extraescolars que disposa l’escola  

• Es va comentar que de vegades es queda oberta la porta d’entrada per la 
tarda, i també el punt de recordar que cal demanar els Carnets als pares en 
recollir els alumnes, sobretot quan no els recull la persona habitual. 

• Com que hi ha dubtes que són repetitius, especialment pels nous pares de 
P3, es valorarà el fet d’incloure en el bloc un apartat de “Preguntes freqüents”. 

• També va sorgir el tema del cobrament de rebuts (escola, menjador, 
extraescolars setembre+octubre) coincidint tot al mes d’octubre. Es demanarà 
a CET10 de separar el rebut de setembre del d’octubre.  

 
En quant a temes que els pares/mares podríem col·laborar:  
 

• La direcció de l’escola va recalcar la importància de portar esmorzars 
saludables sobretot als infants d’infantil 

• La senyalització del camí escolar s’està esborrant i hi ha altres punts a millorar 
a la zona i els pares podríem demanar a l’Ajuntament d’arreglar-ho, utilitzant 
el número de telèfon que el propi Ajuntament posa a disposició per aquest 
tema.  

• Sensibilitzar de la higiene de mans per reduir els cucs 

• Col·laborar en que la sortida de l'escola no sigui caòtica, apartant-nos un cop 
recollits els nens.  

• Revisar si els no consentiments de les fotos podrien disminuir si s’entengués 
millor el document a omplir o si no es publiquessin a twitter.  

 
A continuació pren el torn de paraula la Sra. Ana Ruiz per exposar, una altre tema 
sorgit a la reunió de delegats: la problemàtica que es genera normalment al Festival 
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de Nadal amb l’ordre de la fila per accedir a veure els infants. La seva proposta és 
fer entrades numerades per sorteig evitant les cues, les presses per arribar, haver de 
tornar a fer la cua en sortir d’un torn per entrar en l’altre, etc. Cada entrada tindria 
assignada una fila i butaca, com les entrades d’un cinema.  Ella mateixa s’ofereix 
voluntària per tal gestionar el sorteig a través d’una aplicació web en col·laboració 
amb l’escola. Es fa una llarga valoració per els membres presents acordant per 
majoria la viabilitat de la proposta. 
 
Aquest tema es traslladarà a la direcció de l’escola per tal de dur a terme la iniciativa. 

 
 
PUNT 6 - CASALS I COLÒNIES. 

  
Dins aquest punt de l’ordre del dia pren la paraula la Sra. Olga Gonzalez de la 
Comissió de Casals i Colònies per indicar als assistents que CET 10 ha obsequiat 
l’AFA amb un llibre fotogràfic dels 25 anys,  i que deixarà a disposició del AFA. 
Per altra banda fa un breu resum de Casals i Colònies, indicant que els resultats de 
l’enquesta de satisfacció del Casals i Colònies han estat molt positius, amb molta 
participació dels pares. Destaca que la casa de Colònies serà una altra de cara a 
l’estiu 2020 i que quan tinguin mes informació al respecte ens informarà. 
El Casal de Nadal s’oferirà com de costum i en breu indicaran els dies i les d’activitats 
diàries. 
 
PUNT 7 - PRECS I PREGUNTES. 
 
Pren el torn de paraula la Sra. Marta Jordana de la Comissió de Ioga per tal de 
comentar que les escombraries de l’escola es dipositen normalment fora dels 
contenidors d’escombraries pneumàtica que hi ha a la vorera just davant l’escola. El 
motiu sembla ser que les bosses grans no hi caben per forat habilitat i informa que 
per això hi ha una porta amb clau per obrir la zona més àmplia per a les bosses 
d’escombraries industrials. Indica que segurament l’escola o el servei de neteja no 
disposa o desconeix actualment aquesta clau i proposa facilitar una copia a l’escola, 
essent aprovat per tots els membres presents. 
La presidenta de l’AFA comunicarà aquesta informació a la direcció de l’escola.  
 
 
 
PROPERA REUNIÓ JUNTA AFA: S’acorda posar data per a la propera Reunió  de 
la Junta General Ordinària del AFA el dimarts dia 18 de desembre 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 


