ASSEMBLEA GENERAL 19 NOVEMBRE DE 2019
ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ DE
FAMÍLIES I ALUMNES DE L’ESCOLA PROVENÇALS, EFECTUADA EL
DIMARTS DIA 19 DE NOVEMBRE DE 2019, A LES 17:30 HORES, EN
CONVOCATÒRIA ÚNICA.
A Barcelona, a les 17:30 hores del dimecres dia 19 de novembre de 2019, dóna
començament a la seu de l’Escola Provençals, l’Assemblea 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. L’assemblea queda vàlidament constituïda en única convocatòria, sent
vàlids els acords que s'adoptin en ella.
Presideix l’Assemblea la Sra. Júlia Vilà de las Heras, i actua com a Secretària
d'Actes la Sra. Mireia Payès Ràfols.
ASSISTENTS:
L’assemblea queda constituïda amb un total 12 Assistents ressenyats a continuació:
Sra. Eva Sánchez, Sra. Mercedes Medina, Sra Delphine Fauvet, Sr Francesc Xavier
Moncho, Sr Manel Vidal, Sra Anna Poch, Sra. Marta Jordana, Sra Raquel Van
Brakel, Sr Raul Sánchez, Sr Joanjo Mateo, Sra. Júlia Vilà i la Sra. Mireia Payès.
S'inicia la reunió anual de l’Assemblea General Ordinària de l’ Associació de Famílies
i Alumnes de l’escola Provençals, seguint en el seu inici l’Ordre del Dia preestablert:
PUNT 1 -

Aprovació de l’acta de l’anterior Assemblea General Ordinària

PUNT 2 -

Memòria del Curs 2018/19.

PUNT 3 -

Reptes pel Curs 2019/20.

PUNT 4 -

Tancament del pressupost econòmic del curs 2018/19.

PUNT 5 -

Presentació i votació del pressupost econòmic del curs 2019/20.

PUNT 6 -

Renovació dels càrrecs de la Junta Directiva.

PUNT 7 -

Comissions de l’AFA.

PUNT 8 -

Precs i preguntes.

PUNT 1 -

Aprovació de l’Acta de l’anterior Assemblea General Ordinària.

L’ Acta de l’Assemblea amb data 14 de novembre de 2018, ha estat publicada al blog
de l’AFA juntament amb l’ordre del dia de l’Assemblea d’avui, la qual es aprovada per
unanimitat i signada per la Presidenta i la Secretaria d’Actes.
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PUNT 2 -

Memòria del Curs 2018/19.

Veure PPT Adjunt.
Pren la paraula la Presidenta del AFA, Sra. Júlia Vilà, la qual fa un breu repàs de les
tasques desenvolupades durant el curs 2018/19, on destaca com a primer punt, el
pas a la nova eina online AFAGEST. Aquest aplicatiu desenvolupat per CET10
permet a l’AFA millorar les prestacions respecte a l’eina anterior i les opcions de
desenvolupament de cara al futur. L’eina, que ofereix CET10 gratuïtament, ha estat
implantada amb èxit aquest curs. Aprofitant el canvi, s’han tornat a recollir els
documents SEPA i consentiments adequats a la nova normativa RGPD.
Al llarg del curs 2019/20 es van fer 3 XERRADES amb l’assistència de 170 mares i
pares, essent especialment rellevant la que va donar la Sra. Míriam Tirado sobre la
Gelosia i conflicte entre germans.
El CANVI DE MODEL DE FESTES durant el curs passat, per fomentar i conscienciar
la participació de les famílies a l’escola, ha estat un èxit absolut. S’han organitzat
totes les festes habituals amb una alta participació de les famílies de l’escola, quan
abans eren només 4 persones les que se n’ocupaven. A més a més, les festes s’han
enriquit amb noves idees i els participants han pres consciència de la feina que hi ha
darrera de cada festa.
A banda, des de la comissió de SOSTENIBILITAT s’ha treballat per fer les festes
més sostenibles:
 S’ha consolidat l’ús del got del Provençals. Per a la seva promoció es regala
com a benvinguda a les famílies de P3.
 S’han introduït criteris ambientals als protocols de festes.
 Es fa recollida selectiva, en coordinació amb el curs organitzador.
 Es fomenten les manualitats amb materials sostenibles i/o reutilitzats.
A nivell d’extraescolars s’ha ampliat l’horari de l’activitat d’ESPAI D’ART afegint
Dimarts-Dijous a l’oferta existent de Dilluns-Dimecres.
El nou telèfon de la Coordinadora d’Extraescolars de CET10, Sra Mónica Esteban,
s’ha implantat correctament, facilitant la seva presència als grups de whatsapp de
cada activitat i la comunicació ràpida en cas d’imprevistos.
Durant el curs passat s’han actualitzat els ESTATUTS ja que oficialment encara eren
vigents els que es van aprovar en la seva fundació l’any 1988. Els canvis més
rellevants han estat:
 Canvi de nom a Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) enlloc d’APA.
 L’opció de delegar el vot en assemblea, que no quedava expressament
recollit en els estatuts inicials.
 Possibilitat de fer reunions telemàtiques de Junta, via whatsapp, per exemple.
 Fixar l’any fiscal per a que coincideixi amb l’escolar.
 Modernització del redactat.
L’any passat la COMISSIÓ D’INSTITUTS va aconseguir mantenir l’oferta d’Instituts
adscrits (Espriu, Zafra i 22@). És aquesta oferta equilibrada ja que estan distribuïts
geogràficament de forma equitativa en l’entorn de l’escola (Glòries, Clot, Poblenou) i
també tenen diferents metodologies que es poden adequar a les necessitats de cada
família.
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Pel que fa a la relació de l’AFA amb l’Escola s’han realitzat diverses actuacions que
es detallen a continuació:








DELEGATS de classe. S’han posat en funcionament el curs 2018/19, actuant
quan ha estat necessari i participant en les dues reunions que s’han fet amb
direcció. Tant l’escola com l’AFA considerem que ha ajudat a millorar la
comunicació bidireccional i es manté pels cursos futurs.
Programa “Ja nedo” a 1r. El programa, introduït el curs 2018/19, s’ha
consolidat com a activitat normal a l’escola.
Pitets i llençols. Des d’aquest curs 19/20 els pitets i llençols de P3 es venen
juntament amb l’equipació d’educació física a la botiga de La Palma, facilitant
la logística de compra.
Cobertura de les aules sota teulada. Després de reclamar-ho durant 2 anys
tant des de l’escola com des de l’AFA i de forma conjunta, finalment el
Consorci ha cobert les aules de sota teulada millorant així les condicions de
sonoritat i temperatura.
Regulació de la calefacció. Renovació del sistema de regulació del
termostat de la calefacció (que a més s'apaga a les nits), com a prova pilot a
Barcelona.

PUNT 3 -

Reptes pel Curs 2019/20.

La Sra Júlia Vilà explica breument altres projectes i reptes iniciats, en els quals s’ha
de continuar treballant aquest nou curs 2019/20 i són:
Relació amb l’ESCOLA






Consolidar la nova figura dels Delegats.
Millorar l’enllumenat de la pista, ja que condiciona les activitats
extraescolars de segona hora i els partits dels divendres.
Crear la nova figura de l’escola, nou Drac Pocapor, ja que l’anterior està en
molt males condicions.
Engegar iniciatives per a la Igualtat.
Tovallons de roba al menjador com a iniciativa de sostenibilitat.

INSTITUTS


Mantenir l’oferta actual (Espriu, Zafra, 22@) ja que ens sembla adequada
per a la nostra escola.

AFAGEST



Esperem incorporar noves millores a l’aplicació com calendaris, el procés
de renovació, i facilitats de gestió i administració.
També confiem a poder tenir els consentiments legals online per evitar la
documentació en paper.

CASALS


Buscar nova casa de colònies per canviar d’aires després de molts anys
amb la mateixa.
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PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES





Consolidar nou model d’organització de festes.
Incloure comiat 6è en el nou model de festes.
Organització caseta de l’AFA.
Estudiar altres opcions pel programa de llibres.

PUNT 4 -

Tancament del Pressupost Econòmic del curs 2018/19.

VEURE PPT Adjunt.
Pren el torn de paraula la Sra. Eva Sánchez, Tresorera de l’AFA, la qual exposa el
tancament del curs anterior, sent aprovat per unanimitat.
Presenta un Balanç i un compte de Pèrdues i Guanys molt clars i entenedors
visualment.
A nivell de despeses de Tresoreria els punts principals comentats són:






L’aportació a l’escola es dedica als elements del pati.
Es va gastar per sobre en Educació, degut principalment a una xerrada més
cara de l’habitual, que va tenir un gran èxit d’assistència.
Tot i que el balanç reflecteix una despesa superior al pressupost en festes, hi
ha una devolució pendent de les cerveses que es computarà el curs següent.
D’haver-se fet l’ingrés de la devolució en el curs, la despesa en festes hagués
estat per sota del pressupostat.
El cost de la gestoria és lleugerament més elevat ja que en el curs 2018/19 es
van pagar les quotes del 2017/18, any en què vam començar amb el servei.

PUNT 5 -

Presentació i votació del pressupost econòmic del curs 2019/20.

VEURE PPT Adjunt.
La Sra. Eva Sánchez, exposa detalladament el pressupost per al curs 2019/20:



Pel curs actual s’espera ingressar menys diners en quotes ja que el nombre
de socis ha baixat un 5%.
El pressupost de despeses és continuista amb l’any anterior, dedicant un
45% de les quotes a les aportacions a l’escola. El que canvia és que no hi
ha previsió de despeses en els conceptes d’adaptació a LOPD i
manteniment de l’AFAONLINE (la nova eina AFAGEST és gratuïta).

Pren la paraula el Sr Francesc Xavier Moncho per preguntar si la Junta havia
valorat un recent informe de la FaPaC que ha estudiat la contribució econòmica que
realitzen les famílies a al sistema educatiu català. I també es va interessar per si hi
havia la intenció de reclamar a l’escola les aportacions que es fan.
La Sra Júlia Vilà respon que han rebut l’informe fa pocs dies i que està pendent de
valoració per part de la Junta.
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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 del que es diu a l’informe, el Sr Francesc Xavier Moncho proposa ajustar el
percentatge que es dedica a l’aportació econòmica de l’escola segons les
necessitats pressupostàries de l’any, enlloc que sigui una xifra fixada en el 45%.
Respon la Sra Eva Sánchez, tresorera de l’AFA, que considera que es pot valorar
pel pressupost de l’any vinent ja que el del present ja el tenim quadrat a les
necessitats vigents amb el 45% destinat a l’escola.
Es passa fer les votacions per l’aprovació del pressupost pel crus 19/20 i queda
aprovat amb 7 vots a favor i 2 en contra.
S’acorda que a la següent Junta es valorarà l’informe de la FaPaC i la proposta de
flexibilitzar el percentatge d’aportació a l’escola.
PUNT 6 -

Renovació dels càrrecs de la Junta Directiva.

Pren la paraula la Presidenta del AFA, Sra. Júlia Vilà que explica que fins ara es
creava una vocalia de Junta cada vegada que es creava una comissió. Prèvia
consulta amb la FaPaC, a partir d’ara es separen els dos conceptes (vocalia i
comissió) ja que els vocals són qui formen part de la Junta i dirigeixen l’AFA, i els
responsables de comissions són qui s’encarreguen d’impulsar les tasques del seu
grup de treball. Tot i que els vocals acostumen a ser també responsables de
comissions.
Es proposa en aquesta Assemblea que el nombre de vocals siguin 7 ja que és el
nombre de comissions estructurals de l’AFA.
Tal com s’indica en els Estatuts, tant els tres càrrecs principals com els vocals
tenen un mandat de 2 anys sense límits en la renovació. Aquest curs finalitza el
mandat de presidenta i secretària, i tant la Sra. Júlia Vilà, presidenta, com la Sra
Mireia Payès, secretària, s’ofereixen per a renovar 2 anys més.
Per sincronitzar els nomenaments de Junta es voten tots els càrrecs en aquesta
Assemblea, i així passar a fer votacions cada dos anys (excepte si fos necessari un
canvi d’algun càrrec en un any entremig).
A continuació llistem la relació de càrrecs que han estat aprovats per unanimitat:
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Presidenta: Júlia Vilà
Secretaria: Mireia Payès
Tresorera: Eva Sánchez
Vocals:
 Mercè Medina
 Pilar Núñez
 Anna Poch
 Olga González
 Encarni Valdivia
 Joana Mulero
 Marta Jordana.

PUNT 7 -

Comissions de l’AFA.

Pren la paraula la Sra. Júlia Vilà, per informar de les variacions en les comissions
en les que es distribueix la feina de l’AFA, que ja han estat aprovades en Junta.
Es crea una nova comissió d’Igualtat per poder treballar, de la mà de l’escola, tots
els temes relatius a la igualtat i la coeducació.
S’eliminen dues comissions:



Camí Escolar -> un cop inaugurat i en funcionament, durant el darrer curs
no hi ha hagut accions per part de l’Ajuntament.
Kidsbrain -> després de 3 cursos sense poder obrir grup per falta
d’inscripcions es retira aquesta activitat de l’oferta.

PUNT 8 -

Precs i preguntes.

No es presenta cap prec i pregunta a la reunió.

Sense res més a tractar, s'aixeca la sessió a les 19:30 hores, signant amb el
vistiplau:

Vº Bº
SRA. PRESIDENTA

SRA. SECRETÀRIA

Júlia Vilà de las Heras

Mireia Payès Ràfols
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