JUNTA GENERAL ORDINARIA 17 DE FEBRER DE 2020
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE L’ ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES I
ALUMNES DE L’ESCOLA PROVENÇALS, EFECTUADA EL DILLUNS DIA 17 DE
FEBRER DE 2020, A LES 19:00 HORES, EN CONVOCATORIA ÚNICA.

A Barcelona, a les 19:00 hores del
dilluns dia 17 de febrer 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 7 Assistents
ressenyats a continuació:
Sra. Eva Sánchez, Sra. Mireia
Romero, Sra. Marta Jordana, Sra.
Nadija Maksymenko, 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 -

Novetats AFAGEST.

PUNT 3 -

Informació inscrits Extraescolars No Cet10.

PUNT 4 -

Oferta de Frutal, cistelles Ecològiques.

PUNT 5 -

Aportació a la Lileta.

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 de gener de
2020 és aprovada per unanimitat.

PUNT 2 -

NOVETATS AFAGEST .

Pren el torn de paraula la Sra. Júlia Vilà de las Heras, Presidenta del AFA, per comentar
entre els membres presents les novetats entorn la eina AFAGEST.
En la passada reunió, va comentar que estaven de proves en la versió 4, però que la versió
d’ús actual encara és la versió 2. Degut als canvis i millores que han anat incloent, la web
era poc friendly i per aquest motiu estan treballant en una versió 5 que millora la interfície
amb l’usuari. Un cop acabada serà la que es posarà en funcionament substituint la 2.
Aquesta nova versió 5 està previst que estigui disponible cap al maig, quan fem l’obertura
d’inscripcions pel curs següent.
Les novetats més destacades de la nova versió són:
• poder realitzar digitalment els consentiments pels drets d’imatge i mail
• poder firmar online les ordres SEPA, que es podran gestionar per cada empresa
• visualitzar els calendaris dels partits infantils i dels entrenaments
• Fer cobraments per TPV
La nova versió d’AFAGEST suposarà un gran avantatge d’organització interna, d’arxiu i de
gestió de l’AFA.

PUNT 3 -

INFORMACIÓ INSCRITS EXTRAESCOLARS NO CET10.

En aquest punt de l’ordre del dia, la Sra. Júlia Vilà de las Heras, explica als assistents que,
a proposta de CET10, a partir d’ara es xifraran les dades d’inscrits a les activitats
extraescolars que enviem a les empreses d’extraescolars per protegir-les millor.

PUNT 4 -

OFERTA FRUTAL, CISTELLES ECOLOGIQUES.

En aquest punt de l’ordre del dia pren el torn de paraula la Sra. Mercè Medina, representant
de la Comissió de Sostenibilitat per presentar al Sr. Pau Pérez, de l’Empresa FRUTAL, el
qual pren el torn de paraula per explicar als assistents el seu projecte per si pot ser d’interès
entre les famílies de l’escola Provençals.
FRUTAL es una empresa molt nova que ofereix principalment cistelles de fruita i verdura
ecològiques, de proximitat i de temporada a preus assequibles i que podrien ser recollides
per les famílies a la sortida de l'escola (estalviant així el cost de l'enviament a domicili). Les
cistelles que ofereixen tenen tres mides diferents en funció dels kgs que contenen (amb
diferent preu per cadascuna de les mides) i el seu contingut es pot personalitzar.
El projecte inclou també la possibilitat de retornar les restes de residus orgànics generats,
per aquelles famílies que ho desitgin, per tal de compostar-los i generar adob ecològic i de
qualitat pel connecthort de Poblenou, tancant així el circuit de la matèria orgànica.
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FRUTAL també ofereix algun taller d'educació ambiental a les escoles que participin en el
projecte (p.ex. sobre compostatge, emprenedoria verda, etc..).
El que FRUTAL demana principalment a l'AFA és donar visibilitat al seu projecte entre les
famílies de l'escola i facilitar el poder disposar d’un dia a la setmana d’un espai dins o fora
de l’escola per a poder realitzar l’entrega de les cistelles i la recollida de compost si fos el
cas, a les famílies.
Un cop realitzada tota la presentació de FRUTAL s’obre un torn de preguntes sobre el dia
a dia del funcionament. El representant de FRUTAL finalitza l’exposició i s’acomiada de la
reunió a l’espera de la decisió de la Junta.
S’obre un intens debat entre els presents on finalment es conclou que la proposta és
potencialment interessant però el projecte és massa nou i es troba en un punt en que cal
madurar alguns aspectes força rellevants abans de plantejar-nos sumar-nos-hi.
Un dels temes que aixeca més reticències és la legalitat de realitzar aquest tipus de
"transaccions" dins de l'escola o a la vorera de l'escola. S'acorda traslladar a FRUTAL la
petició de cercar assessorament legal que pugui garantir que aquest fet no representaria
cap problema legal ni per l'AFA ni per l'escola.
FRUTAL ja realitza la venda de cistelles a través de l'entrega a domicili. Es valora donar a
conèixer aquest servei a les famílies, però es descarta de moment ja que no es veu gaire
desenvolupat el projecte ni l’organització i gestió del mateix.
S’acorda entre els membres presents de moment denegar la sol·licitud a la espera d’un
projecte més ferm on es detallin tots els aspectes legals i de disposició i funcionament del
mateix. La representant de la Comissió de Sostenibilitat traslladarà la decisió de la Junta de
no oferir de moment FRUTAL a les famílies.

PUNT 5 -

APORTACIO A LA LILETA.

Dins aquest punt de l’ordre del dia pren el torn de paraula la Presidenta del AFA, Sra. Julià
Vilà de las Heras, per excusar l’assistència de la persona responsable de la Comissió, Sra.
Ana Catalan, que no ha pogut finalment assistir a la reunió, restant aplaçat el punt per a la
propera Junta.

PUNT 6 -

PRECS I PREGUNTES.

Pren el torn de paraula la Sra. Eva Sánchez, Tresorera del AFA, per comentar als assistents
l’interès d’informar-se sobre la possibilitat de cara la proper curs de realitzar l’extraescolar
de Robòtica a l’escola.
Es pren nota per a tractar a la propera Junta dins el punt de les variacions o canvis
d’extraescolars i noves propostes de cara al curs 2020-2021, que s’han de començar a
gestionar en breu.
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Sense res més a tractar, s'aixeca la sessió a les 21:00 hores, signant amb el vistiplau:

Vº Bº

SRA. PRESIDENTA

SRA. SECRETÀRIA

Júlia Vilà de las Heras

Mireia Payès Ràfols

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 març de 2020 a les 19:00 hores a la
seu de l’Escola Provençals.
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