JUNTA GENERAL ORDINARIA 13 DE MAIG 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 DIMECRES DIA 13 DE MAIG DE 2020, A LES
20:30 HORES, EN CONVOCATORIA ÚNICA.
A Barcelona, a les 20:30 hores del
dimecres dia 13 de maig 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.

ASSISTENTS:
La Junta General Ordinària queda
constituïda amb un total 10 Assistents
ressenyats a continuació:
Sra. Eva Sánchez, Sra. Mireia
Romero, Sra. Marta Jordana Sra.
Joana Mulero, Sra. Susana Soriano,,
Sra. Olga Gonzalez, Sra. Encarni
Valdivia, , Sra. Mercè Medina, Sra.
Júlia Vilà i 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 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 -

Estat oferta extraescolars.

PUNT 3 -

Procés renovació extraescolars, Afagest.

PUNT 4 -

Revisió Cuida’m i Passa’m.

PUNT 5 -

Proposta Nou horari lectiu.

PUNT 6 -

Casals i colònies.

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 d’abril de
2020 és aprovada per unanimitat.

PUNT 2 -

ESTAT OFERTA EXTRAESCOLARS.

Pren el torn de paraula la Sra. Júlia Vilà de las Heras, Presidenta de l’AFA per comentar
que la graella d’extraescolars de cara al proper curs està bastant avançada en les
actualitzacions d’horaris i preus on comenta que la majoria són iguals que l’any passat.
La Sra. Susana Soriano, responsable de la comissió de Kids&us, informa que sobre el 25
de maig tenen una reunió amb l’extraescolar de Kids&Us on parlaran de l’oferta i els preus.
La Sra. Mireia Romero va realitzar la consulta de modificar el dia de Coral amb els
responsables de l’activitat oferint-li la possibilitat de modificar el dia als dilluns al migdia.
Aquesta modificació està pendent de l’aprovació de la direcció de l’escola per procedir a
modificar la graella d’extraescolars. Indica a més que els preus de totes les activitats
ofertades per l’EMAC seran els mateixos que l’últim any.
La Sra. Encarni Valdivia, responsable de la Comissió de CET10, informa als assistents que
Espai d’Art oferirà l’opció de dimarts i dijous als cursos de P3 a P5, com ja es feia a primària
aquest curs.
La Sra. Joana Mulero representant de Zumba comenta que realitzaran una classe de prova
online per promocionar l’activitat entre els infants.
Dins l’eina AFAGEST la Presidenta del AFA ja ha realitzat totes les accions amb la
informació de que disposa a dia d’avui, i informa als assistents que falten incorporar les
activitats i continguts de CET10 i les novetats en els consentiment , drets d’imatge, etc....
CET10 es troba actualment centrada en el tema de Casals i Colònies, i calculen que cap a
finals de maig podrien tenir finalitzada la revisió de la versió 5 de l’aplicació AFAGEST.

PUNT 3 -

PROCES RENOVACIO EXTRAESCOLARS, AFAGEST .

Pren el torn de paraula la Sra. Júlia Vilà de las Heras, Presidenta del AFA, per comentar
entre els membres presents els canvis mes significatius del nou procés de renovació de les
activitats extraescolars amb la nova eina Afagest.
.
Fins ara els alumnes inscrits en una activitat tenien preferència davant de les noves
inscripcions pel curs següent. En un procés manual, es prioritzava les inscripcions de nens
que ja feien l’activitat el curs anterior encara que haguessin fet més tard la demanda
respecte a un nou alumne. L’eina AFAGEST permet fer aquesta priorització dins del mateix
programa, tot i que variant la forma de gestionar-se per part de les famílies. El plantejament
és que les famílies tindran l’opció de renovar la plaça en l’activitat en qüestió, però només
en un període determinat. Passat aquest temps, es perd la prioritat.
´
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D’aquesta manera les renovacions o inscripcions es farien en dues fases clarament
diferenciades:
FASE 1 renovació inscripcions any anterior:
La 1ª setmana es donaria l’opció de renovar les activitats que ja es feien el curs anterior.
En cas de renovar la plaça, aquesta ja queda reservada i l’alumne queda inscrit pel següent
curs. En cas de no renovar es perd la prioritat i si s’inscriu més endavant es tractaria igual
que una nova inscripció.
Fase 2 inscripcions a noves activitats:
La 2ª setmana s’obriria la inscripció a tothom on s’assignaran les places per estricte ordre
d’inscripció a les mateixes.
És un canvi de concepte on els interessats hauran de tenir present els dies per realitzar
correctament les renovacions o les noves inscripcions a les activitats. Segurament del 8 al
14 de juny es faran les renovacions i la següent setmana del 15 al 21 tindran lloc les noves
inscripcions. Les dates exactes estan pendents encara de concretar.
Per altra banda, a diferència d’altres anys, l’alta de soci es renovarà a petició del soci. En
accedir a l’eina es preguntarà si es vol continuar sent soci de l’AFA i després preguntant
pels fills que segueixen a l’escola o que s’hi afegeixen.
L’altra gran novetat de l’AFAGETS són els consentiments digital per poder firmar les ordres
SEPA, que es podran gestionar per cada empresa, i per indicar si es permet l’ús de les
imatges i l’enviament de mails comercials.
Cet10, com l’any passat, realitzarà tutories per accedir i guiar en els procés d’inscripcions.
Tota la informació per a realitzar les inscripcions s’enviarà telemàticament als pares dies
abans de l’obertura de la nova eina AFAGEST.

PUNT 4 -

REVISIO CUIDA’M I PASSA’M.

Pren la paraula la Sra. Júlia Vilà per informar dels resultats de l’estudi sobre el programa de
llibres de l’AFA (Cuida’m i Passa’m) que s’ha fet conjuntament amb la comissió responsable
i la tresorera.
En l’estudi es valoren tres opcions de proveïdors i es tenen en compte diferents paràmetres
per comparar cada opció.
• Proveïdors:
o Carrefour -> actual proveïdor.
o Iddink -> líder en el sector de llibres escolars, dona un servei de llibres
reutilitzables. És el que usen a l’INS Espriu.
o Editorials (Barcanova, Cruïlla) -> aprofitant que tenim l’IAE dels llibres
podem comprar directament als editors.
o Amazon -> es pren com a referència de compra fora del programa sense
reutilització de llibres.
• Paràmetres que es tenen en compte:
o Cost de gestió del programa -> inclou tant els honoraris del gestor, com el
cost de generació de les factures i els possibles beneficis per l'AFA en format
de "targeta descompte" per a futures compres. Fins ara aquest cost s’ha
assumit dins del pressupost de l’AFA, provinent de les quotes de la totalitat
dels socis de l'AFA.
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o
o
o

Cost dels llibres -> se suma el cost total dels llibres dels 6 anys (de 1r a 6è
curs), assumint que hi ha poques variacions al llarg del temps. No es tenen
en compte els quaderns d’anglès de 5è-6è que produeix l’escola.
Tasques que realitzen de manera altruista els voluntaris de la comissió
Cuida’m i passa’m
Tasques que realitza de manera altruista la tresoreria de l'AFA.

En la taula següent es mostra la comparativa entre les diferents opcions.
Sumat 1r a 6è
Cost
Cost anual Gestoria
gestió Cost anual Generació Factures
Benefici AFA anual
Cost anual net
Cost a repercutir alumne (total 1r-6è)
Cost llibres 1r-4t (un sol ús)
Cost llibres 5è-6è (reutilitzables)
Cost Llibres 1r-6è
Preu venda a les famílies (cost llibres+gestió)
Cost
llibres

Compra Llibres
Compra unificada
Tasques
Revisió Llibres
Cuidam
Empaquetat
Entrega llibres
Cobrament
Tasques
Gestió factures
Tresoreria
Control ser soci

Carrefour Actual
1.292,28 €
0,00 €
488,47 €
603,81 €
0,00 €

Carrefour + Gestor
1.292,28 €
30,00 €
488,47 €
633,81 €
15,91 €

Editorial + Gestor
1.292,28 €
30,00 €
0,00 €
1.122,28 €
28,17 €

Iddink
200,00 €
0,00 €
?
0,00 €
0,00 €

Amazon

205,40 €
42,08 €
247,48 €
247,48 €

205,40 €
42,08 €
247,48 €
263,39 €

192,69 €
37,17 €
229,86 €
258,03 €

232,24 €
96,45 €
328,69 €
328,69 €

214,43
172,35
386,78
386,78

SI
SI
SI
NO
SI

SI
SI
SI
NO
SI

SI
NO
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO

SI
SI
NO

SI
NO
NO

SI
NO
NO

NO
NO
SI

La compra directa a Amazon per part de les famílies, sense els beneficis de la reutilització,
és l’opció més cara.
L’opció actual amb Carrefour té com a punts febles la gestió de les factures (creació i
entrega) i el cost de la gestoria, i com a principals punts forts, la compra unificada, que els
llibres ja venen en paquets per alumne i que el Carrefour retorna un benefici per l’AFA a
gastar en el seu establiment.
L’opció d’Iddink és sensiblement més cara, especialment en els cursos on es reutilitza,
degut a que inclou el cost de totes les tasques que actualment fa l’AFA. En aquest cas el
cost del gestor es reduiria considerablement en no fer l’activitat econòmica l’AFA. Un altre
punt feble és que Iddink funciona amb una altra eina online i no hi hauria control directe de
si s’hi apunten famílies no sòcies de l’AFA.
Comprant directament a les editorials el preu del llibre és el més barat però complica la
gestió de la comissió ja que ha de fer els paquets per cada un dels 240 nens apuntats al
programa i ha de comprar a més d’un proveïdor. A més continuem tenint el cost del gestor.
I arribem a la quarta opció que és la proposada a Junta pel grup de treball. La idea és seguir
amb Carrefour però ajustant els punts febles de l’opció actual:
o Cost Gestió: el fet de portar la gestió del programa de llibres suposa uns cost extra
de gestoria i per altra banda un benefici per part de Carrefour. La proposta és
repercutir el cost total net entre tots els nens adscrits al programa ja que hi ha un
terç de socis que no són al cuida’m, com per exemple els d’infantil. Serien 2,5€ més
per nen a l’any.
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o

Gestió factures: fins ara s’han fet internament i entregat en paper a totes les famílies.
La proposta és encarregar al gestor la seva creació i entregar-les només a les
famílies que ho sol·licitin.

En repercutir el cost de la gestió del programa a les famílies participants, la diferència en el
preu de venda entre l’opció proposada i la més econòmica (editorials) es minimitza, tot
mantenint-se les avantatges d’un sol proveïdor.
L’estudi i la proposta feta pel grup de treball és ben rebuda entre els assistents i s’aprova
per unanimitat la quarta opció de mantenir el proveïdor actual, Carrefour, repercutint el cost
de la gestió del programa (2,5€ per nen i any) i encarregant la creació de les factures al
gestor, només entregant-les a qui les demani (estalviant així diners i paper i la gestió que
suposa).
Segons la nostra estimació, amb l'opció escollida les famílies participants al programa de
1r a 6è estalviarien 123 euros, respecte a fer la compra dels llibres pel seu compte a través
d'Amazon.

PUNT 5 -

PROPOSTA NOU HORARI LECTIU.

Es comenta entre els assistents els dubtes sobre la escassa informació que arriba del nou
horari lectiu que la Conselleria d’Educació estan tractant.
La Presidenta del AFA informa que el tema del nou horari lectiu encara no ha sortit publicat,
i que es tracta d’una proposta que el Govern ha realitzat i que el Consell Escolar ha aprovat.
El plantejament és la reducció de l’estona del menjador i avançar-la mitja hora. L’horari seria
de 9:00 a 12:00 i de 14:00 a 16:00.
En cas de ser publicat i confirmat pel curs vinent tindria moltes implicacions en la conciliació
de les famílies i repercutiria en els horaris de les activitats extraescolars i del menjador.
Però per ara no hi ha més noticies ni indicis de si tirarà endavant.

PUNT 6 -

CASALS I COLONIES.

Pren el torn de paraula la Sra. Olga González, portaveu de la Comissió de Casals i Colònies
per traslladar als membres presents la gran incertesa i preocupació en relació a la realització
de les Colònies i del Casal d’estiu d’aquest any amb la complicada crisis sanitària provocada
pel Covid-19 i les mesures de protecció i higiene que disposen diàriament les autoritats amb
les diferents normatives dins les fases de la desescalada.
S’han realitzat nombroses reserves online per al Casal i les Colònies del Provençals, que a
diferència d’anys anteriors s’ha pogut reservar sense fer cap pagament, a expenses que es
puguin realitzar finalment. És un tema molt complicat i pel que fa a les Colònies s’esperen
noticies de les autoritats en breu, amb uns protocols d’actuació de la Generalitat
especificats. No obstant la incertesa actual, tot apunta que no sigui viable el desplaçament
i l’agrupació d’infants en una casa de colònies el mes de juny.
Pel que fa al Casal del Provencals, segurament estarem ja en la fase 2 de la desescalada
però la realització del mateix si finalment es pot realitzar serà molt diferent, on no es podran
fer excursions ni sortides, serà un casal amb molts menys nens, més monitors, amb un
control higiènic i de protecció exhaustiu i amb un tarannà d’activitats molt més constructiu i
pedagògic.
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PUNT 7 -

PRECS I PREGUNTES.

Es comenten diversos temes:
•

La Sra. Mercè Medina, representant de la Comissió de Sostenibilitat, fa una reflexió
als membres presents en relació a com la reducció dràstica de la mobilitat a
Barcelona durant les setmanes de confinament ha comportat una millora evident en
alguns factors ambientals (com la baixada dels nivells de contaminació atmosfèrica
i acústica o la disminució de les emissions de CO2). Manifesta que això ens ha donat
l'oportunitat d'experimentar com d'agradable seria la nostra ciutat i el nostre barri
sense tants cotxes. En relació a això últim, ens informa de l'existència de la
campanya "Confinem els cotxes, Recuperem la ciutat!", una iniciativa que demana
un pla de desconfinament en què es prioritzin les persones i la mobilitat justa i
sostenible envers l'ús del vehicle privat (https://www.recuperemlaciutat.com/).
Comenta que hi ha un manifest al respecte sobre aquesta iniciativa i proposa el fet
de recolzar-la adherint-nos tant de manera individual (qui vulgui) com a nivell d'AFA,
a la secció d'entitats. Comenta que ja hi ha vàries AFAs de la ciutat que han donat
el seu suport.
S’obre un extens debat al respecte on finalment la majoria dels assistents veuen
amb bon ulls la iniciativa però a nivell pràctic diversos membres fan notar que el
servei de transport públic a la ciutat de Barcelona i rodalies encara ha de millorar
força per poder fer front a totes les necessitats i casuístiques de desplaçaments, ja
que no tothom pot usar el transport públic pels seus desplaçaments diaris. Tot i que
és possible adherir-se al manifest a nivell individual, la Sra Mercè Medina emfatitza
el fet que l'adhesió de l'AFA representa un major suport a la iniciativa, ja que engloba
un major nombre de persones. Es realitza una votació respecte a l'adhesió de l'AFA,
essent finalment 3 vots a favor i 6 abstencions.

•

Per altra banda la Sra. Mercè Medina representant també del Consell Escolar
informa que la reunió que tenien programada el 25 de Maig de 2020 ha quedat
anul·lada i es trasllada al mes de juny per via telemàtica on encara no disposa de la
data.

•

La Presidenta de l’AFA notifica que la Directora del Provençals li ha comentat
l’interès que tenia en poder realitzar una reunió de Delegats el mes de juny per fer
el tancament del present curs i el plantejament del següent. La data queda pendent
de concretar-se.

•

Pel que fa a la Festa de final de curs organitzada per les famílies de 4t, la Presidenta
informa que els organitzador estan demanant el permís corresponent per poder
realitzar-la el mes de setembre com havien acordat ajornar-la.
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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 dijous dia 11 de juny de 2020 a les 20:30hores de forma
telemàtica a traves de ZOOM.
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