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JUNTA GENERAL ORDINARIA 16 D’ABRIL DE 2020 
 
 
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE L’ ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES I 
ALUMNES DE L’ESCOLA PROVENÇALS, EFECTUADA DE MANERA TELEMÁTICA A 
TRAVÉS DE  L’APLICACIÓ ZOOM, EL DIJOUS DIA 16 D’ABRIL DE 2020, A LES 20:30 
HORES, EN CONVOCATORIA ÚNICA. 
 
 A Barcelona, a les 20:30 hores del 
dijous dia 16 d’abril de 2020, dóna 
començament telemàticament a través 
de l’aplicació Zoom, la Junta General 
Ordinària, degudament convocada en 
temps i forma, amb l'assistència virtual 
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 complint amb 
els estatuts de l’entitat en versió 
telemàtica y 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 12 Assistents 
ressenyats a continuació: 
 
Sra. Eva Sánchez, Sra. Mireia 
Romero, Sra. Marta Jordana Sra. 
Joana Mulero, Sra. Susana Soriano,  
Sra. Anna Poch, Sra. Olga  Gonzalez, 
Sra. Encarni Valdivia, Sra. Pilar Nuñez, 
Sra. Mercè Medina, Sra. Júlia Vilà y la 
Sra. Mireia Payès. 

 
 
S'inicia a mode excepcional, degut a l’estat d’alarma i confinament provocat per el Covit19, 
la reunió mensual de la Junta General Ordinària de l’Associació de Famílies i Alumnes de 
l’escola Provençals de manera telemàtica mitjançant l’aplicació Zoom, seguint en el seu inici 
l’-Ordre del Dia- preestablert: 
 

 
PUNT 1 - Aprovació de l’Acta anterior. 
 
PUNT 2 - Impacte Covid-19 en festes. 

 
PUNT 3 - Impacte Covid-19 en extraescolars. 

 
PUNT 4 - Nova oferta Extraescolars 2020/2021. 

 
PUNT 5 - Nova Versió AFAGEST. 

 
PUNT 6 - Renovació Socis i inscripcions a extraescolars. 2020/2021. 

 
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 febrer de 
2020 és aprovada per unanimitat. 
 
 
PUNT 2 - IMPACTE COVID-19 EN FESTES. 

 
Pren el torn de paraula la Sra. Júlia Vilà de las Heras, Presidenta de l’AFA per comentar  
que degut a la complicada situació que estem patint a conseqüència del COVID-19, la festa 
de Sant Jordi que s’estava preparant i gestionant pel grup de 2n curs ha estat òbviament 
anul·lada. No obstant com ja s’havia realitzat la comanda i el pagament de les roses per 
part del grup organitzador, la presidenta del AFA informa als presents que de les  3 opcions 
que l’empresa de roses va facilitar al respecte, la Junta Directiva del AFA va decidir que la 
millor opció per ambdues parts, per tal de donar suport a l’empresa de flors i no perdre part 
del pressupost o despesa era guardar la reserva i pagament de les Roses per la festa de 
Sant Jordi de l’any vinent 2021. 
 
També comenta la previsible anul·lació de la següent festa que seria la Festa de Maig que 
en principi no té cap despesa ni repercussió econòmica. En aquest cas tan sols estàvem 
pendents d’estrenar la nova Figura del Provençals que es farà un cop s’iniciïn les classes i 
torni la desitjada normalitat a l’escola. 
 
La Festa on sí s’han de prendre decisions és la Festa de Final de Curs.  
Ja s’havien fet varies reserves com els inflables, les cadires o el disc jockey tot i que l’única 
paga i senyal és la del disk jockey. Després de reunir-se els organitzadors amb la comissió 
de festes la proposta que es trasllada a Junta és ajornar la festa a l’inici del proper curs al 
setembre, possiblement la data seria el dissabte dia 19 de setembre per realitzar-la.  
La majoria dels assistents estan d’acord amb la proposta dels organitzadors d’ajornar la 
Festa al setembre esperant iniciar el curs amb més normalitat. 
 
La Sra. Mercè Medina, representant de la comissió de sostenibilitat fa una petita observació 
al respecte, comentant el fet de l’aplaçament de la festa, justament post-vacances on 
s’haurien de tenir en compte les previsions de Gots i material ecològic per la festa i 
comunicar-ho a la Comissió de Sostenibilitat amb suficient temps per poder gestionar les 
comandes si fos el cas. La Presidenta del AFA informa que en ser tot tan diferent i 
excepcional s’anirà fent segons les possibilitats. 
 

 
PUNT 3 - IMPACTE COVID-19 EN EXTRAESCOLARS. 

 
Novament pren el torn de paraula la Sra. Júlia Vilà de las Heras, Presidenta de l’ AFA, per 
exposar l’afectació de les extraescolars degut al confinament provocat pel Covid-19. 
Indica que la gran majoria d’extraescolars òbviament com que no es fan no es cobraran els 
rebuts. 
Però en canvi n’hi ha d’altres com per exemple Kids&us, Música o Zumba que es van 
adaptant a la nova situació i donen l’opció de continuar l’aprenentatge de manera telemàtica 
amb una reducció de la quota pels participants. 
Cet10 està habilitat a la seva pagina web amb vídeos d’esport saludables per als infants o 
adults que ho vulguin veure.  
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Informa als assistents que CET10 està actualment en ERTO, que afecta també la 
Coordinadora d’extraescolars, Sra. Mónica Esteban.  
 

 
PUNT 4 - NOVA OFERTA EXTRAESCOLARS 2020/2021. 

  
La presidenta de l’AFA fa un repàs de les inscripcions els darrers anys a cada activitat. 
Sobre la dinàmica d’activitats i moviments de cara al proper curs 2020-2021 puntualitza el 
següent: 
 

• Voleibol és una activitat actualment en risc per la poca afluència de participants dels 
cursos inicials, a l’espera de noves incorporacions. 

• Espai d’Art s’oferirà també dimarts i dijous de P3 a P5. 

• Zumba també es una activitat amb infants de cursos superiors i està en risc de cara 
a futur. Es planteja entre els assistents el fet de realitzar una masterclas infantil per 
promocionar-se. La comissió revisarà ambdós punts amb l’empresa.  

• Coral és una activitat que continua sense sortir i es proposa també promocionar-la. 
També es fa esment que el dia que s’oferta també hi ha escacs i zumba i potser 
seria bona opció fer-ho un altre dia. La comissió ho revisarà amb l’EMAC i l’escola. 

• Música continua amb totes les opcions i es comenta entre els assistents els elevats 
preus de l’activitat on es podria reflexionar amb els promotors. Es puntualitza que 
és una activitat cara a tot arreu.  

• Ioga es tornarà a oferir els divendres tot i que aquest curs no va sortir. És també una 
activitat centrada en un dels cursos superiors i que li caldrien noves incorporacions.  

• Anglès de Babel és una altra activitat amb majoria d’inscrits en cursos superiors.  

• A Kids&us l’única diferencia és que aquest any finalitza l’activitat de conversa que 
encara quedava a 6è ja que es va iniciar per donar opció als nens que volien 
practicar i eren massa grans per entrar en la metodologia quan es va introduir a 
l’escola.  

• Kidsbrain després de varis cursos sense demanda es traurà finalment de la graella. 
 
En aquest punt pren el torn la Tresorera del AFA, Sra. Eva Sánchez, per comentar entre els 
membres presents una nova proposta d’activitat que es podria incloure en la graella 
d’extraescolars del Provençals. L’activitat que proposa és la de ROBOTICA de l’empresa 
Edukative, que es desenvolupa en anglès i on ja hi van alguns nens de l’escola. Informa de 
les condicions generals de l’empresa per tal de poder incorporar-se si fos el cas a l’escola, 
amb un mínim de 6 nens, explicant una mica el seu funcionament. 
 
S’obre un debat entre els assistents on es considera majoritàriament que es una activitat 
molt semblant a la que ja disposa el Provençals de TECNOLOGIA CREATIVA, encara que 
cada una tingui peculiaritats una mica diferents, doncs ambdós es basen en la programació 
i es pot considerar competència directa. 
 
Finament es duu a terme una votació on surt 2 vots a favor, 5 vots negatius i 5 s’abstenen. 
 
A nivell intern la Sra. Júlia Vilà informa que a banda d’aclarir algun dels punts ja comentats, 
tan sols faltaria actualitzar els preus de les activitats per completar l’oferta. La majoria dels 
presents són representants de les comissions d’extraescolars i es comprometen a facilitar 
els preus del proper curs per tenir tota la informació actualitzada en breu i poder incorporar-
la a l’AFAGEST i al blog. S’acorda que cada comissió s’encarregarà d’actualitzar els preus 
en les graelles d’activitat de cada curs ja que la coordinadora d’extraescolars no podrà fer-
ho i que la Sra. Mercè Medina, creadora del fitxer original, farà una revisió final de format.  
 

 



 

 4 

PUNT 5 - NOVA VERSIO  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. 
CET10 està desenvolupant la versió 5, que tenen previst que estigui disponible aquest mes 
de maig, a temps per l’obertura d’inscripcions pel curs 2020-2021.  
Recorda les novetats més destacades de la nova versió: 

• poder realitzar digitalment els consentiments obligatoris 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 
 
 
PUNT 6 - RENOVACIÓ SOCIS I INSCRIPCIONS A EXTRAESCOLARS. 2020/2021. 

 
Dins aquest punt de l’ordre del dia inicia l’exposició la Presidenta de l’AFA explica que tot i 
la incertesa de com començarà el curs vinent per la situació del covid19 des de l’AFA cal 
preparar el nou curs. En aquest sentit proposa mantenir les dates habituals de renovació 
de socis i d’inscripció a extraescolars el mes de juny per tal de poder començar les activitats 
a l’inici de curs el setembre. Tots els presents s’hi mostren d’acord.  
 
A diferència d’altres anys caldrà renovar l’alta de soci, confirmant que es vol continuar sent 
soci de l’AFA. En casa negatiu es donarà de baixa el soci. Així mateix en estar apuntat a 
algunes activitats oferirà continuar en la mateixa, per exemple, si un nen fa bàsquet a 2n 
l’eina oferirà apuntar-lo a bàsquet de 3r.  
 
La persona encarregada de l’actualització i gestió de l’eina d’extraescolars és la 
Coordinadora d’Extraescolars de Cet10, desafortunadament afectada per l’ ERTO de 
CET10. 
La Presidenta de l‘AFA informa que ella disposa de l’accés a l’eina per configurar les 
activitats del curs, excepte les de CET10 que les creen ells en la seva aplicació i 
s’importen a l’AFAGEST. Les anirà creant durant el mes de maig ja que es pot fer encara 
que no s’hagi carregat la nova versió 5.  
L’altre punt que caldrà configurar són els consentiments però per això sí caldrà tenir la 
nova versió 5 i que CET10 envii els texts revisats a usar.  

 
 
 
PUNT 7 - PRECS I PREGUNTES. 
  
Es comenta entre la majoria dels assistents el dubte en relació a si es podrà realitzar o no 
el Casal o les Colònies del Provençals. 
 
La presidenta informa que encara no se sap si es podrà realitzar, pendents del que decreti 
el Govern i el departament d’ensenyament segons les normatives que surtin al respecte. 
No obstant de la mateixa manera i davant la incertesa actual, hauran de preveure tots els 
possibles escenaris per estar degudament preparats, i la millor opció és la d’oferir les 
inscripcions seguint més o menys el procés habitual, i en el cas que no es puguin realitzar 
anul·lar-les. 
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Sense res més a tractar, s'aixeca la sessió a les 22:30 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 13 de maig de 2020 a les 20:30hores de 
forma telemàtica a traves de ZOOM. 
 


