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JUNTA GENERAL ORDINARIA 16 D’OCTUBRE  DE 2019 
 
 
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE L’ ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES I 
ALUMNES DE L’ESCOLA PROVENÇALS, EFECTUADA EL DIMECRES DIA 16 
D’OCTUBRE DE 2019, A LES 20:00 HORES, EN CONVOCATORIA ÚNICA. 
 
 
 A Barcelona, a les 20:00 hores del 
dimecres dia 16 d’octubre 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 8 Assistents 
ressenyats a continuació: 
 
Sra. Mercè Medina, Sra. Isabel 
Fuentes, Sra. Ana Ramírez, Sra. 
Susana Soriano, Sra. Mónica Cuchí, 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 - Comissió Festes. Drac Pocapor. 
 
PUNT 3 - Preparació Assemblea. 
 
PUNT 4 - Endreça Caseta AFA. 
 
PUNT 5 - 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 
setembre de 2019 és aprovada per unanimitat. 
 
 
PUNT 2 - COMISSIO DE FESTES. DRAC POCAPOR. 
 
Pren la paraula la Presidenta del AFA, Sra. Júlia Vilà de las Heras per explicar als 
assistents, tal i com es va comentar a la passada Junta, el fet de prescindir del Drac 
Pocapor degut al seu deteriorament i buscar o fer una altra figura representativa de 
l’escola Provençals. Es va demanar voluntaris entre les famílies de l’escola i han sortit 
2 mares (2n i de 1r).  
En el grup  de delegats  va sorgir la idea que crear la nova figura del Provençals formi 
part d’un projecte de l’escola, com a treball d’aula i involucrar també als mestres i 
infants en la seva execució. La idea seria que aquesta figura s’usés a totes les festes 
que es facin, tant a l’AFA com a l’escola i que els nens se la fessin seva.  
La presidenta del AFA ha traslladat la consulta a la Direcció de l’escola qui ho ha de 
parlar amb Coordinació de Cicles i al Claustre per valorar la proposta. 
 
 
PUNT 3 - PREPARACIÓ ASSEMBLEA . 
 
Pren el torn de paraula novament la Sra. Júlia Vilà de las Heras, Presidenta del AFA, 
per exposar un breu resum dels temes a tractar en la propera Assemblea Anual del 
AFA que tindrà lloc el dimarts dia 19 de novembre de 2019 a les 17:30 hores: 

 Renovació de tots els càrrecs de Junta per tal de sincronitzar els mandats que 
són de 2 anys. Serà necessari votar-ho a l’Assemblea.  

 Comissions. Informar als assistents de les variacions que es duran a terme. 
No es vota.    

 Memòria  anual del curs 2018-2019. Repàs dels objectius realitzats. 
 Tresoreria: Aprovació del Balanç i el Compte de Pèrdues y guanys de 

l’exercici corresponent. PPGG 2018-2019. Aprovació del Pressupost 2019-
2020. 

 Reptes i objectius del curs 2019-2020.  
 
 
PUNT 4 - ENDREÇA CASETA  AFA. 
 
En aquest punt de l’ordre del dia, la Sra. Júlia Vilà, recorda als assistents que en una 
passada reunió es va comentar el tema de fer una neteja exhaustiva de la Caseta de 
l’AFA, i posar ordre a tot el material que pugui ser útil, llençant tot allò que no s’hagi 
utilitzat fa temps. 
La Sra. Mercè Medina de la Comissió de Sostenibilitat, proposa comprar unes caixes 
de plàstic per tal d’arxivar tot el material de plàstic i manualitats adequadament i 
indicar amb un esquema a la porta on està col·locat cada sector de material dins la 
caseta (plàstica, roba 2a mà, begudes, festes, gots, etc.) de tal manera que sigui fàcil 
e intuïtiu saber on està el material disposat. 
Al mateix temps es faria un inventari del estoc actual que s’hauria d’anar actualitzant 
el seu contingut a la finalització de cada festa. 
 
S’acorda entre els assistents fer la neteja el diumenge dia 27 d’octubre al matí. 
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PUNT 5 - PRECS I PREGUNTES. 
 
La Presidenta del AFA informa que la propera setmana es durà a terme l’adequació 
dels Focus de la Pista que es finança amb l’aportació de l’AFA a l’escola aquest curs 
i el passat.  
 
Per altra banda comenta que la data de la 1a reunió de Delegats serà el dimecres dia 
6 de novembre de 2019 a les 17:30h i recorda entre els assistents que s’enviarà la 
informació als Delegats per traslladar als diferents cursos, recordant la importància 
de recollir tant problemàtiques, inquietuds i dubtes generals comuns, com valoracions 
positives del funcionament de l’escola que agraden o consideren que tenen que 
continuar així. 
 
 
 
PROPERA REUNIÓ JUNTA AFA: S’acorda posar data per a la propera Reunió  de 
la Junta General Ordinària del AFA el dimarts dia 12 de novembre 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 


