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

A Barcelona, a les 20:00 hores del
dimarts dia 17 de desembre 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 11 Assistents
ressenyats a continuació:
Sra. Joana Mulero, Sra. Eva Sánchez.
Sra. Olga Gonzalez, Sra. Nadia
Maksymenko, Sra. Júlia Vilà, Sra.
Anna Poch, Sra. Angeles Valero, Sra.
Ana Mazorra, Sra. Ina Esteve, Sra.
Susana Soriano, Sra. Marta Jordana

Presideix la reunió la Sra. Júlia Vilà de
las Heras, i actua com a Secretària
d'Actes la Sra. Marta Jordana Nos.

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 -

Horari de Juntes.

PUNT 3 -

Aprovació Responsables de Comissions.

PUNT 4 -

Informe FaPaC sobre finançament Escoles.

PUNT 5 -

Comissió Extraescolars.

PUNT 6 -

Comissió Sostenibilitat, Adhesió carta aire Net.

PUNT 7 -

Consell Escolar Municipal del Districte, CEMD.

PUNT 8 -

Peticions millores infraestructures de l’escola.

PUNT 9 -

Drac Pocapor. Creació Nova Figura.

PUNT 10 -

Precs i preguntes.

1

PUNT 1 -

APROVACIÓ DE L’ ACTA ANTERIOR.

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

PUNT 2 -

HORARI JUNTES.

Es proposa un canvi d’horari per tal d’acabar les reunions més aviat i d’aquesta
manera millorar la logística familiar.
S’acorda fer un Doodle amb les màximes opcions disponibles per als membres de
l’AFA, en cas d’empat s‘anirien alternant cada mes per facilitar l’assistència de tothom.
En posterioritat a la reunió, el Doodle dóna els següents resultats:




19:00-21:00 -> 11 vots
19:30-21:30 -> 6 vots
20:00-22:00 -> 6 vots

Per tant, amb una participació de 23 persones, guanya l’opció de 19:00-21:00 que
s’estrenarà a la Junta de gener.
PUNT 3 -

APROVACIÓ RESPONSABLES COMISSIONS.

Es proposen els responsables de cada comissió i són aprovats per unanimitat.
Les comissions de l’AFA i els seus responsables queden de la següent manera:


Comissions que desapareixen:
o Camí escolar
o Kidsbrain



Comissions que canvien de responsable:
o Música  Mireia Romero
o Casals i Colònies  Olga González
o Batucada  Susana Adell
o Comunicació (blog)  Ismael Castro
o Anglès  Nadiya Maksymenko
o Igualtat  Anna Catalan



Comissions que mantenen la responsable:
o Extraescolars  Encarni Valdivia
o Festes  Sara Monrabà
o Educació Pilar Núñez
o Instituts  Anna Poch
o Cuida’m i passa’m  Desirée Muñoz
o Sostenibilitat  Mercè Medina
o Equipació  Paula Castillo
o Kids&Us  Susana Soriano
o Zumba  Joana Mulero
o Ioga  Marta Jordana
o Escacs  Carolina Górriz
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PUNT 4 -

INFORME FAPAC SOBRE FINANÇAMENT ESCOLES.

Durant l’assemblea, un pare va fer arribar un informe de la FaPaC que ha estudiat la
contribució econòmica que realitzen les famílies al sistema educatiu català i va
plantejar la pregunta de si la Junta de l’AFA l’havia valorat, i si hi havia la intenció de
reclamar a l’escola les aportacions que es fan.
En la present Junta passem a fer-ne la valoració. La Sra. Júlia Vilà fa un breu resum
de l’informe, en el qual l’AFA Provençals hi va participar responent a una enquesta
exhaustiva.
L’informe estudia la contribució econòmica de les famílies en els següents conceptes:
 Quota AFA
 Subvencions
 Menjador
 Quota material i sortides
 Donacions de l’AFA a l’escola
I en fa comparatives segons el nivell socioeconòmic de l’escola, tipus d’ensenyament
(per projectes o no), àrea geogràfica, etc.
L’informe constata, per una banda, que les aportacions són considerables en una
educació suposadament gratuïta i, per l’altra, que hi ha força diferències entre
escoles.
L’informe complet es pot consultar en el següent enllaç:
https://fapac.cat/wp-content/uploads/2019/11/Estudi-FaPaC-2019_La-contribucióeconòmica-de-les-famílies-al-sistema-educatiu-públic-català.pdf
Arrel de les dades, podem comprovar que:
 La quota de l’AFA Provençals és significativament més baixa que les de les
escoles de la seva zona i nivell socioeconòmic
 La quota de material i sortides està en la mitjana de la ciutat de Barcelona.
 Les donacions de l’AFA a l’escola també estan en la mitjana.
S’obre un debat de si convindria reclamar les aportacions que s’han fet a l’escola. Es
conclou que seria una reclamació infructuosa i que té més sentit esperar a les accions
que la FaPaC proposi com a conseqüència de l’estudi.
A banda, sí que es considera oportú revisar la quantia de l’aportació anual abans de
la següent assemblea, de manera que no sigui un valor fix (45%) sinó que depengui
de les necessitats d’aquell curs per les pròpies activitats de l’AFA. S’aprova per
unanimitat aquest punt.

PUNT 5 -

Comissió Extraescolars.

Hi ha alumnes de bàsquet que un cop fan el canvi a secundària deixen l’extraescolar
esportiva com a tal, i passen a escola esportiva tècnica. Cet10 ha llançat la iniciativa
d’oferir als inscrits de 5è i 6è classes de tecnificació amb nens procedents de diferents
escoles per formar nous equips, de cara a poder seguir amb la mateixa extraescolar
en el pas a l’institut.
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PUNT 6 -

Comissió Sostenibilitat, Adhesió carta Aire Net.

Des de la Comissió de Sostenibilitat es proposa de signar com a AFA la “Carta de les
escoles de Barcelona per un aire net”, iniciativa d’uns pares i mares de Barcelona. El
claustre de l’escola ha decidit signar-la.
La carta argumenta els efectes nocius de la pol·lució, i demana a l’Ajuntament de
Barcelona els següents punts:


Reducció dràstica de trànsit al voltant dels centres escolars.



Eliminació de les places d’aparcament (incloses motos en vorera) als accessos als centres, tot incrementant-ne l’espai dedicat als vianants i al verd.



Promoció del transport públic i la mobilitat activa (és a dir, caminar, bicicleta,
patinet) per anar i tornar de l'escola. Fent ús de camins escolars lliures de
fums i de perills, que fomentin la salut i l’autonomia dels alumnes.



Auditoria individualitzada als centres escolars per abordar amb mesures
pal·liatives la problemàtica de la contaminació atmosfèrica, tant en els accessos com a l’interior dels centres.



Netejar les aules una vegada finalitzat l’horari escolar (obrint les finestres) i
fer servir productes de neteja ecològics.



Campanyes d’informació i conscienciació a la comunitat educativa (mestres,
alumnes i famílies) de les implicacions a la salut dels alts nivells de contaminació als centres escolars.

Es fa una votació telemàtica de la proposta i és aprovada per unanimitat.
PUNT 7 -

Consell Escolar Municipal del Districte, CEMD.

Tots els centres públics ja estan a Xarxes pel Canvi.
Les xifres de matriculació de secundària a Poblenou s’està equilibrant en
oferta/demanda.
Cap al març tindran planificació d’equipaments. Es plantegen fer un pla fins el 2030
degut a la creació de noves vivendes.
PAM: Programa Actuació Municipal i PAD: Programa Actuació Districte. Son
programes amb pressupost participatiu on es poden fer arribar demandes concretes:
té a veure amb el camí escolar, la mobilitat i la pacificació. El representant de Camins
escolars comenta que un dels objectius és que prop dels centres escolars no circulin
cotxes. Algunes escoles tenen pares voluntaris que regulen el transit a la sortida de
l’escola.
La Sra Nadiya Maksymenko planteja la preocupació del perill dels semàfors de
davant de l’escola, i s’ofereix per portar el tema i plantejar millores a l’Ajuntament. La
Sra. Ana Mazorra s’ofereix a ajudar-la.
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PUNT 8 -

Peticions de millores de les infraestructures de l’escola.

La direcció de l’escola ens ha explicat una nova iniciativa del Consorci per tractar el
tema de les infraestructures de les escoles. La seva idea és demanar, tant a les
escoles com a les AFAs, quines són les necessitats de cada centre.
En el nostre cas, la direcció comenta que a banda dels lavabos, que estan aprovats
a falta de pressupost, la infraestructura que manca a l’escola és un gimnàs i és, al
seu entendre, el punt número 1 de la llista.
Els presents estan d’acord amb aquesta valoració, i per part de l’AFA també és el
primer punt de la llista.
PUNT 9 -

Drac Pocapor. Creació de nova figura.

Els nens i nenes de l’escola han realitzat els seus dibuixos sobre com volen que sigui
la nova figura de l’escola. Els tutors n’han fet una selecció que han fet arribar a les
dues mares de l’AFA que lideren la iniciativa.
La majoria de dibuixos són dracs i tots són bonics i de vius colors. S’obre un debat
de si són fàcils de fabricació i d’ús. Es parlarà amb l’escola per escollir només aquells
que siguin factibles per a què entrin en la votació final dels alumnes.
PUNT 10 -

PRECS I PREGUNTES.

 INSTITUTS
Per ara es mantenen els tres Instituts que tenim assignats. Salvador Espriu queda
com el de referència. Tots tres tenen igualtat de condicions de punts per accedirhi.
En el pla del 2026, que va presentar el Consorci fa un any, el 22@ no el tenim
assignat i sí l’institut Broggi dintre dels instituts de referencia.
La previsió és mantenir-lo pels cursos 20/21 i 21/22. Important tenir present que,
a partir d'aquests cursos, els germans no tindrien prioritat.
No se sap quina planificació hi ha per els anys 2023, 2024 i 2025 ja que no diuen
què faran fins arribar al 2026.
La idea és dedicar esforços des de l'AFA per a mantenir-lo i reclamar-lo cada curs
per sempre.
 CASETA AFA
El dia que es va fer la neteja de la caseta del material, es va trobar un equip de
música i micròfons professional que antigament s’usava per fer teatre.
El dia 21 de desembre es donarà a l’associació Barnabitas de Sant Adrià del
Besòs, que el volen fer servir per fer teatre amb els nois en risc d’exclusió social
amb qui treballen. A continuació teniu la seva web per si en voleu més informació:
http://ajbarnabitas.org/
 CASAL DE NADAL
Aquest any el casal de Nadal no surt per falta de demanda.
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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 dimarts dia 23 de gener de 2020 a les 19:00
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

Marta Jordana Nos
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