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JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 13 DE JULIOL DE 2020 
 
 
 
 
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE L’ ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES 
I ALUMNES DE L’ESCOLA PROVENÇALS, EFECTUADA DE MANERA TELEMÁTICA A 
TRAVÉS DE  L’APLICACIÓ ZOOM, EL DILLUNS DIA 13 DE JULIOL DE 2020, A LES 
20:30 HORES, EN CONVOCATORIA ÚNICA. 
 

 

 

 
 
 A Barcelona, a les 20:30 hores del 
dilluns dia 13 de juliol de 2020, dóna 
començament telemàticament a través 
de l’aplicació Zoom, la Junta General 
Extraordinària, degudament 
convocada en temps i forma, amb 
l'assistència virtual dels representants 
que es ressenyen a continuació per 
tractar com a  únic punt de l’Ordre del 
dia “Canvis en la Graella 
d’Extraescolars 2020-2021 degut al 
COVID19.” 
 
 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 Extraordinària queda 
constituïda amb un total 8 Assistents 
ressenyats a continuació: 
 
Sra. Anna Poch, Sra. Mireia Romero, 
Sra. Pilar Núñez, Sra. Joana Mulero, 
Sra. Susana Soriano, Sra. Monica 
Esteban, Sra. Júlia Vilà y la Sra. Mireia 
Payès. 

 

 

 
S'inicia, la reunió extraordinària de l’Associació de Famílies i Alumnes de l’escola Provençals 
de manera telemàtica mitjançant l’aplicació Zoom, per tractar com a únic punt de l’ordre del 
dia: 

 

 
 
PUNT 1 - CANVIS EN L’OFERTA D’EXTRAESCOLARS DEGUT AL COVID19. 
 

 
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 es veurà alterada i potser i hauran 
extraescolars que no es podran realitzar degut a la reestructuració d’espais lectius 
disponibles amb l’adaptació de les mesures de prevenció i seguretat a conseqüència de la 
COVID19. 
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Recorda que l’escolarització segons les ultimes indicacions d’ensenyament serà de grups 
“bombolla o estancs” on conviuran els 25 alumnes de cada classe contínuament amb els 
mínims canvis de professorat possible. El menjador es faran en torns per prioritzar el no 
compartir espais entre diferents grups i potser alguns grups dinaran a l’aula, ja que s’ha de 
tenir en compte que l’escola necessitarà més  temps per a la desinfecció i ventilació de les 
aules i espais a cada interval. Explica als assistents que les aules de cada classe només 
seran pels nens d’aquella classe i per això no es poden usar per realitzar extraescolars 
quedant menys espais que de costum disposem. 
 
Tant la Presidenta del AFA, Sra. Júlia Vilà, com la Coordinadora d’Extraescolars, Sra. 
Mónica Esteban, comenten que l’escola els ha facilitat els espais que restaran disponibles 
per fer les extraescolars del curs vinent, amb l’important compromís per part dels usuaris 
d’extraescolars de mantenir sempre la correcte desinfecció i ventilació dels espais cedits. 
 
Per realitzar les extraescolars del nou curs 2020/2021 la Direcció del Provençals els 
hi ha comunicat que podran utilitzar 5 aules comunes al migdia i a la tarda (aula 
d’angles 1, aula d’angles 2, aula d’informàtica, aula laboratori i la aula de música), a 
més del menjador, la sala polivalent i la zona exterior per les extraescolars de la tarda. 
 
Amb les diferents comissions d’extraescolars i la Coordinadora de les mateixes estant 
intentant encaixar tota l’oferta que oferim actualment i per aquest motiu degut als canvis 
que s’hauran de realitzar i que afectaran directament a algunes activitats, presenten a la 
present reunió les diferents opcions per a la seva aprovació en Junta: 
 
Primerament s’exposen les extraescolars de tarda on patiran menys canvis degut a que es 
poden recollir la majoria d’extraescolars en els espais que ja estaven disponibles en el curs 
anterior: 
 

➢ Roda d’esports i Ballem es farà als porxos. 
➢ Espai d’Art i Casal de tarda es farà al menjador que dividiran en 4 parts o seccions. 
➢ Judo, Rítmica y Funky es farà a la Sala Polivalent. 
➢ La resta d’extraescolars a les pistes i espais exteriors habituals. 

 
En el cas de pluja Judo, Iniciació Esportiva, Ballem i Roda d’Esport hauran de 
compartir els espais de la Sala polivalent. 

 
Pel que fa a les extraescolars de CET10 de les tardes queden totes perfectament 
encaixades en els espais cedits sense patir masses alteracions. 
 
La resta d’ Extraescolars de tarda són comentades una a una entre les Comissions 
assistents: 
 

✓ Zumba s’oferirà dilluns i dijous a l’aula de música. 
✓ Ioga  de dimarts a la tarda es mirarà si es pot realitzar en algunes de les aules 

assignades. Es determinarà si hauran de portar màrfega individual o les màrfegues 
de l’AFA que caldrà desinfectar. 

✓ Batucada continuarà al menjador, on segurament cada participant obtindrà un 
instrument d’ús particular. 

✓ Anglès BABEL hi ha aules a la tarda sense cap problema pels grups que ha tingut 
els darrers anys. 

✓ Taller de musica P3-P4 no hi ha aula disponible el dia normalment ofert i es proposa 
passar l’activitat als dijous tarda a l’aula d’informàtica com a únic canvi rellevant en 
les extraescolars de la tarda. Pendent de Votació. 
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Pel que fa a la graella d’extraescolars de migdia, pren el torn de paraula la Presidenta del 
AFA per exposar la problemàtica existent donada la reducció d’aules on no es viable 
distribuir totes les extraescolars programades: 
 

• Kids&us de dimarts a divendres quasi tots els grups o nivells queden distribuïts en 
3 aules ( angles 1, angles 2 i aula d’informàtica).  

✓ No hi caben tots els grups els espais assignats i quedarà pendent veure 
si hi ha demanda de nou grup on es podria ubicar, que podria ser a la 
tarda. Pendent de Votació. 
 

• Escacs els dilluns i dijous al laboratori. Valorar si es pot realitzar l’activitat pel fet de 
l’ús de peces comunes, higiene etc. Pendent de parlar-ho més endavant amb el 
professor.  
 

• Coral es una activitat que no ha sortit suficient quòrum en els últims anys i amb la 
falta d’espai d’altres activitats amb molt quòrum, es planteja treure-la de l’oferta 
aquest curs. Pendent de Votació. 
 

• Ioga Migdia es feia dijous i divendres migdia però no hi ha suficients espais. Única 
possibilitat és oferir-la només el divendres a l’aula laboratori comptant també que es 
disposa els dimarts a la tarda. Pendent Votació. 
 

• Música EMAC s’exposen varies possibilitats en no tenir suficients espais per 
realitzar tota la oferta que es fa normalment acordant principalment: 
 

1) Reduir els temps oferts d’instruments a 30 minuts tots. 
2) Encaixar grups de 3 nens per espai. 
3) No fer combos. 

Pendent Votació. 
 

S’obre un petit debat entre els assistents valorant totes les possibilitats esmentades. Es 
decideix pràcticament tot el proposat.  
 
Es duu a terme la votació dels canvis comentats essent tos els vots a favor i cap en 
contra per realitzar els canvis en la nova Graella d’extraescolars proposada 2020-
2021. 
 
Sense res més a tractar, s'aixeca la sessió a les 21:30 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 17 de setembre de 2020 a les 20:30hores de forma 
telemàtica a traves de ZOOM. 
 


