JUNTA GENERAL ORDINARIA 23 DE GENER DE 2020
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE L’ ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES I
ALUMNES DE L’ESCOLA PROVENÇALS, EFECTUADA EL DIMARTS DIA 23 DE
GENER DE 2020, A LES 19:00 HORES, EN CONVOCATORIA ÚNICA.

A Barcelona, a les 19:00 hores del
dijous dia 23 de gener de 2020, 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 8 Assistents
ressenyats a continuació:
Sra. Eva Sánchez, Sra. Olga
González, Sra. Ana Poch, Sra. Joana
Mulero, Sr. Pilar Núñez, Sra. Mercè
Medina, 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 -

Drac Pocapor.

PUNT 3 -

Plataforma AFAGEST.

PUNT 4 -

Microones Festes.

PUNT 5 -

Casals i Colònies.

PUNT 6 -

Camions a l’entrada de l’escola.

PUNT 7 -

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 desembre
de 2019 és aprovada per unanimitat.

PUNT 2 -

DRAC POCAPOR.

Pren la paraula la Tresorera de l’AFA, Sra. Eva Sánchez per valorar amb els assistents, el
fet de com escollir la nova figura de l’escola entre tots els dibuixos dels infants, doncs hi ha
opcions molts diferents i exposa principalment com haurà de ser el desenvolupament i la
confecció del mateix, doncs els creadors consideren que s’ha de tenir en compte que sigui
una opció amb pals o similar per no ser tan carregós el trasllat a les rues pels infants i també
s’hauria de tenir en compte que sigui el cos tipus plegable, per exemple amb anelles, per
guardar-lo amb més facilitat.
Es mostren diversos dibuixos com a possibles per comparar i valorar les opcions
presentades. S’obre un petit debat entre els assistents on finalment es decideix que
s’enviarà un missatge a l’escola amb els 3 dibuixos que l’AFA considera finalistes i hauran
de triar els infants el que més els hi agradi de les 3 opcions. La composició del dibuix
guanyador s’adaptarà el millor possible a les característiques d’execució esmentades
abans.

PUNT 3 -

PLATAFORMA AFAGEST.

Pren el torn de paraula la Sra. Júlia Vilà de las Heras, Presidenta del AFA, per comentar
entre els membres presents que ja s’està començant a treballar amb la nova eina AFAGEST
versió 4.
En breu tindrà una reunió explicativa sobre la nova versió a CET10 on avança com a gran
millora, comparat amb les anteriors versions, el fet de poder realitzar els consentiments
digitalment, la visualització dels calendaris dels partits infantils i el TPV de cobraments. En
la propera reunió donarà mes detalls al respecte un cop es reuneixi amb CET10 i li exposin
el nou funcionament.

PUNT 4 -

MICROONES FESTES.

En aquest punt de l’ordre del dia, la Sra. Júlia Vilà de las Heras, explica als assistents que
degut als berenars que actualment fan les famílies de 6è setmanalment i tenint en compte
les Festes de l’AFA com per exemple la de Nadal, on es va fer servir un microones i una
sandvitxera d’alguns pares; comenta que seria recomanable el fet de poder disposar d’un
microones i sandvitxera que fos directament de L’AFA per a l’ús de les FESTES, com ja
tenim cafeteres. Recorda que l’AFA disposa d’uns diners de la Targeta Carrefour que es
podrien utilitzar per realitzar aquesta compra. Es va fer una valoració per parts dels
assistents on finalment es vota l’opció de comprar els electrodomèstics essent 7 vots a favor
i una abstenció al respecte.

PUNT 5 -

CASALS I COLONIES.

En aquest punt de l’ordre del dia pren el torn de paraula la Sra. Olga Gonzalez, representant
de Casals i Colònies, on explica detalladament les novetats al respecte:
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Pel que fa al tema dels Casals comenta que es seguirà amb la mateixa tipologia però que
ha traslladat als coordinadors de CET10 el poder modificar els “ Balls Moderns” per “ BALLS
URBANS” donant una mica mes de cabuda a diferents i nous estils.
El Casal de Tecnologia Creativa (robòtica) es tornarà a oferir aquest any.
La Nit de Casal serà el dia 9 de juliol de 2020.
Es faran les sortides de migdia i les sortides de tot el dia a les piscines.
El procés d’inscripció serà el mateix que els anys anteriors, no obstant comenta que el tema
de les beques, han disposat inicialment que tothom que entri en els barems tindrà una ajuda
corresponent.
PREUS Generals CASAL (a excepció de Tecnologia creativa):
●
●
●

De 9:00 a 13:00h
De 09:00 a 15:00h
De 09:00 a 17:00

67,35€
113,10€
125,15€

●

Dia esporàdic:25€.

Acollida: 3,00€

Pel que fa al tema de les Colònies d’estiu com a gran novetat és la nova Casa de Colònies
escollida: LES TALLADES al costat del Pantà de Sau (zona de Vic).
Aquest any Sant Joan cau al mig de la setmana i es disposa que les colònies dels infants
de primària siguin de 22 al 26 de juny on celebraran la Festa de Sant Joan a les mateixes
colònies. 5 dies/ 4 nits PREU: 273€.
Els infants d’infantil s’incorporen a les colònies dijous 25 fins a divendres 26 de juny, on
nomes faran una nit de colònies. PREU: 120€.
Les noves propostes agraden molt a la majoria present.
Informa que el nou Coordinador de Casals i Colònies de CET10 es el Sr. Borja Sánchez.

PUNT 6 -

CAMIONS A L’ENTRADA DE L’ESCOLA.

Dins aquest punt de l’ordre del dia pren el torn de paraula la Presidenta del AFA, Sra. Júlia
Vilà de las Heras, per comunicar la queixa que els hi ha arribat d’alguns pares en relació
als camions que aparquen davant de l’escola a primeres hores del mati amb el motor encès
procedents de les obres de Glòries, contribuint a la contaminació directe de fums a l’entrada
de l’escola.
S’obre un petit debat entre els assistents on es conclou que amb l’ajuda de la representant
de Sostenibilitat, Sra. Mercè Medina, formularan una queixa a l’ajuntament sobre el tema
en relació, per trobar una solució adient.

PUNT 7 -

PRECS I PREGUNTES.

En aquest punt de l’ordre del dia, la Presidenta comenta les queixes que han arribat de
molts cursos en relació al temporal de fa uns dies i el cúmul d’aigua que s’acumulava davant
les sortides de l’escola, la vorera i la mateixa calçada inundada, on per accedir a l’escola
s’havia de passar obligatòriament pel mig del gran bassal d’aigua. Tòts el membres
presents comenten el desnivell de l’acera i del clavegueram poc adequat que produeix que
els dies de pluja s’inundi amb facilitat l’entrada al recinte.
A través de la iniciativa d’una mare de 2n i delegada de P5A, Sra. Luana Santangelo
sol·licita a l’AFA intentar fer una queixa o escrit comú, demanant a l’ajuntament les millores
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pertinents. Els membres presents ho consideren també oportú. Un cop tingui l’escrit es
revisarà i a través de L’AFA s’enviarà com a queixa formal a l’Ajuntament de Barcelona.
En relació als dies de pluja es comenta novament el tema d’obrir l’entrada de l’escola 5-10
min abans per evitar el col·lapse. Aquesta petició ja havia sortit en la darrera reunió de
Delegats i en resposta l’escola va comentar que malauradament no poden oferir aquest
servei donat que no disposen en aquest horari de tot el professorat que es requereix per
rati per garantir la seguretat i la vigilància de tots els infants.

PROPERA REUNIÓ JUNTA AFA: S’acorda posar data per a la propera Reunió de la Junta
General Ordinària del AFA el dimarts dia 17 de febrer 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 20:30 hores, signant amb el vistiplau:

Vº Bº

SRA. PRESIDENTA

SRA. SECRETÀRIA

Júlia Vilà de las Heras

Mireia Payès Ràfols
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