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JUNTA GENERAL ORDINARIA 11 DE JUNY DE 2020 
 
 
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE L’ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES I 
ALUMNES DE L’ESCOLA PROVENÇALS, EFECTUADA DE MANERA TELEMÀTICA A 
TRAVÉS DE  L’APLICACIÓ ZOOM, EL DIJOUS DIA 11 DE JUNY DE 2020, A LES 20:30 
HORES, EN CONVOCATORIA ÚNICA. 
 
A Barcelona, a les 20:30 hores del 
dijous dia 11 de juny 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. Mercè Medina Ramón. 

 
 
 
 
ASSISTENTS: 
  
La Junta General Ordinària queda 
constituïda amb un total 8 Assistents 
ressenyats a continuació: 
 
Sra. Marta Jordana, Sra. Susana 
Soriano, Sra. Anna Poch, Sra. Pilar 
Núñez, Sra. Olga  Gonzalez, Sra. 
Nadiya Maksymenko, Sra. Júlia Vilà i 
la Sra. Mercè Medina. 

 

 

 
 
S'inicia, 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 - Oferta extraescolars definitiva. 
 
PUNT 3 - Estat AFAGEST. 
 
PUNT 4 - Reunió Delegats. 
 
PUNT 5 - Comissió Educació. 

 
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 maig de 
2020 és aprovada per unanimitat. 
 
 
PUNT 2 - OFERTA EXTRAESCOLARS DEFINITIVA. 

 
Pren el torn de paraula la Sra. Júlia Vilà de las Heras, Presidenta de l’AFA per comentar 
que l’oferta d’extraescolars pel curs vinent està tancada. Els canvis que hi ha respecte el 
curs actual són:  

• Coral passa de dijous a dilluns, també al migdia, per no coincidir amb tantes altres 
activitats.  

• Zumba passa a ofertar-se per tots els cursos de primària tant dilluns com dijous 
enlloc de separar per cursos com fins ara. A més es podrà escollir fer l’activitat 1 
dia o 2.   

• Espai d’Art s’oferirà dimarts i dijous també a infantil, de manera que tots els cursos, 
de P3 a 6è, podran escollir fer l’activitat dilluns i dimecres o dimarts i dijous.  

• Batucada Adults començarà 15 minuts més tard per poder fer el canvi de nens a 
adults més fàcilment.  

• A nivell de preus tots es mantenen, excepte ioga adults que s’incrementa 
lleugerament.  

 
La Sra. Mercè Medina pregunta com poden afectar les mesures per la covid en el 
desenvolupament de les activitats i si es pot donar de baixa d’una activitat si no es vol que 
es facin segons en quines condicions. La Sra. Júlia Vilà respon que en les normes 
d’extraescolars s’indicarà que totes les activitats estaran supeditades a les mesures 
sanitàries vigents en el moment de fer-se. I recull el punt de flexibilitzar les altes i baixes al 
setembre ja que en el moment de les inscripcions no es coneixeran exactament les mesures 
a aplicar, o aquestes poden canviar en l’últim moment. És a dir, que la inscripció inicial no 
obligarà a fer l’activitat al setembre i es podran cursar baixes i altes d’última hora. Aquest 
punt es remarcarà en la comunicació a les famílies quan es comencin les inscripcions.   
 
 

 
PUNT 3 - ESTAT AFAGEST . 
 
Pren el torn de paraula la Sra. Júlia Vilà per explicar l’estat de la nova versió de l’AFAGEST 
amb la qual hem de fer la renovació de socis i les inscripcions a les extraescolars i llibres.  
 
L’empresa que desenvolupa l’eina ja ha entregat la versió 5 però CET10 encara té pendent 
la seva revisió per detectar errors, ja que degut a la covid disposa de menys personal i estan 
centrats en gestionar les inscripcions als casals. La previsió és que la versió 5 estigui 
provada i funcionant cap al 15 de juliol. Per tant, les inscripcions a extraescolars i llibres 
s’hauran de fer durant la segona quinzena de juliol.  
 
S’acorda avisar les empreses d’extraescolars que fins a finals de juliol no es tindran les 
llistes d’inscrits. La Sra. Susana Soriano comenta que l’EMAC ha començat a tantejar les 
famílies dels alumnes inscrits aquest any a instruments per saber si continuaran per poder 
organitzar-se.  
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PUNT 4 - REUNIÓ DELEGATS. 

 
Pren la paraula la Sra. Anna Poch, vocal de la Junta i coordinadora de delegats, per explicar 
els punts més rellevants de la reunió de delegats que es va dur a terme el 4 de juny en 
format telemàtic.  
 
Primer de tot va destacar positivament el fet que la direcció s’oferís per fer la reunió per 
explicar de primera mà als delegats com seria la tornada a l’escola en el mes de juny. La 
directora va explicar la bona notícia de l’inici de les tan esperades obres del lavabo i del mur 
de l’escola, que van començar abans que s’anunciés el retorn a les aules. Degut a que les 
obres en curs han fet impracticable el pati l’escola ha dissenyat un pla per a que tots els 
alumnes puguin anar a l’escola a recollir les seves coses i acomiadar-se dels tutors i 
companys.  
 
En el torn de delegats els punts més destacats van ser:  

• L’interès de les famílies de 6è per poder fer la festa de graduació, que la direcció va 
comentar es faria el més aviat que les obres i la situació sanitària ho permetessin.  

• La delegada de 4t va informar que la Festa de Final de Curs que s’havia ajornat al 
setembre, es suspenia finalment.  

• De les famílies de 3r van arribar opinions positives i negatives sobre les tasques a 
fer a casa per part dels alumnes. La direcció va admetre que hi havia coses que 
havien funcionat i d’altres que no i que n’estaven prenent nota per millorar.  

• Es va comentar que la data d’inici del proper curs seria el 14/9.  

• Alguns cursos van demanar poder mantenir els tutors que ja tenien.  

• També a preguntes dels delegats es va explicar que la quota de material no gastada 
d’aquest any es descomptaria de la quota inicial del curs següent.  

• Es va preguntar pel casal, que a l’hora de la reunió, no estava confirmat on es faria.  
 

Un punt que també es va tractar és que s’aprofitaria el retorn a les aules per a que les 
famílies de 5è i 6è retornessin els llibres del programa de cuida’m. En aquest sentit a la 
Junta es va acordar enviar a les famílies la llista de llibres que s’han de retornar.  
 
Per últim a la reunió de Delegats la direcció es va oferir per tornar a fer una reunió amb els 
delegats quan es tingués tota la informació de com seria la tornada a l’escola al setembre.  

  
 

 
PUNT 5 - COMISSIÓ EDUCACIÓ. 

 
La Sra. Pilar Núñez, vocal de la Junta i responsable de la comissió d’Educació, comenta 
que degut a la covid s’han hagut de suspendre 3 activitats previstes, que si es vol es podran 
reprendre el curs vinent. 
 
Indica també que ella no continuarà amb la comissió i que caldrà buscar substitut a qui 
podrà fer un traspàs de les activitats ja preparades i de tota la informació que necessiti.  
 
La Sra. Susana Soriano, responsable de la comissió de Kids&us, indica també que deixa la 
comissió el curs vinent.  
 
S’acorda que al setembre s’enviaran correus per altres pares i mares que vulguin portar 
aquestes comissions.  
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PUNT 6 - PRECS I PREGUNTES. 

  
Pren la paraula la Sra. Olga Gonzàlez, vocal i responsable de la comissió de casals i 
colònies, per explicar que el casal d’aquest estiu del Provençals es farà a les instal·lacions 
de l’Institut Maria Espinalt (Camí Antic de València, 82) ja que degut a les obres no es pot 
fer al recinte de la nostra escola. La Sra. Mónica Esteban coordinarà el casal com ho ha fet 
en els darrers anys.  
 
Comenta també que CET10 ha adaptat les activitats per complir amb les mesures indicades 
per Sanitat per aquest tipus d’activitat. En aquest sentit CET10, tot i les dificultats, fa un 
esforç per mantenir l’oferta ja que són conscients que moltes famílies necessiten poder usar 
aquest servei.   
 
Afegeix que part de la informació sobre les novetats del casal ha arribat amb retard a les 
famílies i es disculpa en nom de la comissió. Tot i així la reunió telemàtica amb les famílies 
va anar bé i s’ha distribuït un document amb les dades més rellevants.  
 
 
 
Sense res més a tractar, s'aixeca la sessió a les 21:45 hores, signant amb el vistiplau: 
 
 
       Vº Bº 
 
       
SRA. PRESIDENTA                       SRA. SECRETÀRIA 
 
 
 
 
 
 
Júlia Vilà de las Heras    Mercè Medina Ramón 
 
 
 
PROPERA REUNIÓ JUNTA AFA: Queda pendent decidir si es farà una última Junta al 
juliol o ja se’n farà una al setembre.  
 


