JUNTA GENERAL ORDINARIA 17 DE SETEMBRE 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 17 DE SETEMBRE DE 2020, A LES
20:30 HORES, EN CONVOCATORIA ÚNICA.
A Barcelona, a les 20:30 hores del
jueves dia 17 de setembre 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.

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. Esther Ruiz, Sra. Cristina Bosch,
Sra. Eva Sánchez, Sra., Sra. Marta
Jordana, Sra. Joana Mulero, Sra.
Susana Soriano, Sra. Anna Poch, Sra.
Olga Gonzalez, Sra. Anna Catalan,
Sra. Mercè Medina, Sra. Júlia Vilà i la
Sra. Mireia Payès.

Presideix la reunió la Sra. Júlia Vilà de

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 -

Resum Casals d’Estiu.

PUNT 3 -

Festes en temps de Covid19.

PUNT 4 -

Inscripcions extraescolars i normes Covid19.

PUNT 5 -

Ronyoneres porta mascaretes.

PUNT 6 -

Nou altaveu.

PUNT 7 -

Reparació Caseta del AFA.

PUNT 8 -

Canvis Juntes i Comissions Curs 20/21.

PUNT 9 -

Precs i preguntes.
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PUNT 1 -

APROVACIÓ DE L’ ACTA ANTERIOR.

L’acta de la passada reunió de la Junta General ExtraOrdinària corresponent al mes de juliol
de 2020 és aprovada per majoria (7 vots a favor). Es menciona el fet de no poder votar tots
els presents al no haver assistit alguns dels membres a la passada Junta o no haver revisat
l’acta corresponent.
PUNT 2 -

RESUM CASALS D’ESTIU.

Pren el torn de paraula la Sra. Olga Gonzalez, portaveu de la Comissió de Casals i Colònies
per comentar que la Coordinadora d’extraescolars, Sra. Mónica Esteban, actualment està
molt enfeinada amb les inscripcions de les extraescolars del nou curs, i que en breu li
facilitarà les dades del Casal d’estiu on en la propera reunió la portaveu comentarà el resum
corresponent.
Avança que el casal d’estiu davant la complexitat de les mesures a seguir pel tema Covid19
va anar molt be, sense cap incidència i que el de setembre finalment no va sortir per la falta
de quòrum. Es va avisar individualment als pares i segons l’opció triada s’han retornat els
imports corresponents o han modificat la inscripció al campus del Bac de Roda.
En aquest punt s’obre un petit debat entre els assistents en relació a l’organització del
Campus i del Casal del Bac de Roda amb diferents opinions o punts de vista, on finalment
destaquen que l’organització del CET10 dins l’escola Provençals és molt bona i es vol fer
arribar a la Coordinadora, Sra. Monica Esteban la bona gestió que realitza.

PUNT 3 -

FESTES EN TEMPS DE COVID19.

Pren el torn de paraula la Sra. Júlia Vilà de las Heras, Presidenta de l’AFA per comentar
que no es donen les condicions per poder realitzar les Festes que tocarien fer aquest
trimestre. La primera Festa, la Benvinguda P3 li pertocaria organitzar al grup de P4 i la
següent, la Festa de Nadal, al grup de 2n.
Ambdues festes, donada la situació actual i les mesures de contenció de la Covid19,
respecte als aforaments limitats, no permeten la seva realització.
La Presidenta comenta entre els assistents la possibilitat de cancel·lar totes les festes del
curs o avaluar-ho a mesura que s’apropin. S’obre un petit debat entre els assistents on es
planteja finalment l’opció de revisar les festes per trimestres, per anar veient l’evolució de
les mesures de la Covid19 i també s’ofereix parlar amb CET10 per mirar la possibilitat de
fer alguna exhibició oberta de les extraescolars als pares segons cada activitat.
S’acorda per unanimitat que durant el mes de desembre es decidirà si es poden realitzar
les festes del 2n trimestre, com la venda de roses de Sant Jordi, Carnestoltes, etc.

PUNT 4 -

INSCRIPCIONS EXTRAESCOLARS I NORMES COVID19.

Pren el torn de paraula la Sra. Júlia Vilà de las Heras, Presidenta de l’AFA per comentar
com ha quedat finalment la graella d’extraescolars en aquest inici de curs20/21 tan diferent,
on hi ha un 10%-12% menys d’inscripcions en relació a l’any anterior. Adjunta als presents
la taula comparativa d’anys anteriors on destaca que han baixat les inscripcions:
●

Roda d’esports de P5.

2

●
●
●
●
●

Rítmica.
Espai d’art.
Tecnologia creativa.
Zumba.
Ioga migdia.

Musica finalment s’han pogut encaixar totes les opcions a la graella.
No obstant Voleibol i taller de Musica d’infantil no han sortit per falta de inscripcions.
Dins aquest punt de l’ordre del dia, la Sra. Cristina Bosch, comenta que el material de Roda
d’Esports dels més petits no considera que sigui el més adequat per dimensions i pes.
Aquest punt es traslladarà a la Coordinadora d’Extraescolars.
La Presidenta comenta que estan penjats finalment tots els Protocols covid19 de cada
activitat a la pàgina Web i que aquests han estat enviats als pares dels alumnes segons
l’activitat extraescolar que realitzen. Es recorda que els infants han de tenir signada la
declaració responsable per a poder realitzar l’activitat, gestió que es fa online a través de
l’AFAGEST.
També s’ha enviat el Pla de Sortides de les activitats extraescolars, amb el detall del mapa,
horaris, espais, etc..
La Sra. Mercè Medina comenta que el protocol del Covid19 de CET10 és, al seu parer,
massa genèric, podent ésser millor un per cada activitat.
La Presidenta del AFA apunta que en la situació del Covid19 han estat realitzats a
contrarellotge i que la varietat d’activitats de CET10 no permet un detall exhaustiu de com
es realitza cadascuna. No obstant, les famílies que han tingut dubtes s’han dirigit a la
Coordinadora d’extraescolars per més aclariments.

PUNT 5 -

RONYONERES PORTA MASCARETES.

Pren el torn de paraula la Presidenta del AFA per comentar entre els assistents la idea de
comprar a través de l’AFA unes ronyoneres porta-mascaretes, (obsequiar una per infant)
davant de la necessitat urgent que els hi va plantejar l’escola a l’hora d’on guardar les
mascaretes quan els infant no hagin de portar-les posades, com per exemple al menjador.
Al mes de juliol la Junta de l’AFA, donada la necessitat exposada per l’escola, va avaluar
opcions per poder desar les mascaretes arribant a la conclusió que el millor era una
ronyonera de cotó amb cinta ajustable a la cintura.
Després de buscar qui ho podria fer varen trobar un proveïdor de porta-mascaretes
fabricades amb loneta de coto negre, amb un petit requadre blanc per posar el nom, tanca
de cremallera, tancament de click, i allargadors per diferents mides a un preu bastant
assequible, uns 3.99€* unitat. L’empresa s’anomena Bossatec i es farien 3 mides diferents:
⮚ Talla 45-65 (360unitats) majoritari.
⮚ Talla 65-85 (100 unitats)
⮚ Extensors de la cintura 10-20cm regulables 100unitats. 0.85€
El cost Total es de 1.921,48€ i estarien el primer dia a d’escola per a poder repartir-les
directament el professorat. Es realitza una votació quedant aprovat per 7 vots a favor i 2
abstencions la compra i distribució a cada infant.
Es comenta entre els presents la molt bona idea i la gran rapidesa en la gestió.
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PUNT 6 -

NOU ALTAVEU.

La Presidenta del AFA, Sra. Júlia Vilà de las Heras exposa la necessitat de comprar un nou
altaveu donat que el que disposen és molt antic, i falla massa sovint. En la última rua de
Carnaval es va haver de llogar un generador per poder usar l’altaveu a la carrossa, amb el
cost que això suposa i els inconvenients de soroll i fums que suposa. Aquests altaveus
s’utilitzen normalment per la rua de carnestoltes, les exhibicions de extraescolars, la
graduació de 6è, balls etc.
La idea és comprar-ne un amb bateria inclosa i amb millor conectivitat i prestacions que els
actuals. Es realitza una votació i s’aprova per unanimitat la compra d’uns altaveus nous. El
preu aproximat seria d’uns 300€.

PUNT 7 -

REPARACIO CASETA AFA.

La Presidenta del AFA comenta la necessitat de reparar la caseta del AFA doncs just abans
del confinament es va veure que el sostre va patir un cop que el va deformar i ara s’hi
acumula aigua. Com a resultat s’ha començat a rovellar i perilla que entri aigua. Adjunta
fotos de la caseta als presents.
Al febrer es va mirar l’opció de reparar-lo però l’empresa contactada demanava traslladar
el contenidor fins a les seves instal·lacions.
S’obre un petit debat al respecte per tal de mirar la possibilitat de reparar o valorar el cost
d’un de nou i es concreta que la Secretaria del AFA mirarà diversos pressupostos al
respecte per tal de tenir diverses opcions. S’exposarà la informació en la propera Junta.

PUNT 8 -

CANVIS JUNTES I COMISSIONS CURS 20/21.

Amb l’inici del nou curs escolar la presidenta del AFA informa als assistents de les possibles
modificacions que hi haurà en els membres de les Comissions de l’AFA i dels Vocals.
Recorda que els canvis en les Comissions són aprovats en Junta i els Vocals s’aproven en
Assemblea que tindrà lloc al novembre.
Realitza un petit repàs dels canvis que té confirmats a dia d’avui:
Comissions/Directiva que canvien 20/21:
●
●
●
●

Instituts: Anna Poch -> Pep Sala
Educació: Pilar Núñez -> Esther Ruiz
Kids&Us: Susana Soriano -> pendent
Ioga: Marta Jordana -> pendent

Per altra banda informa que a les vocalies hi ha identificat un canvi. En aquest cas
puntualitza que els substituts haurien de sortir d’entre els que col·laborem amb l’AFA i el
compromís és assistir mínim a la meitat de reunions de l’any (5) per garantir quòrum. Els
vocals tenen veu i vot a les reunions de Junta mensuals. Els socis només tenen dret a vot
a l’Assemblea anual.
Es farà mail a tots els socis informant de les vacants de l’AFA per tal de trobar nous
voluntaris.
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PUNT 9 -

PRECS I PREGUNTES.

Dins aquest punt de l’ordre del dia es destaquen els següents punts:
•

Es comenta el tema del plafó d’anuncis que amb el mur perimetral nou no es veu
clara l’opció d’on es pot col·locar. El plafó que disposaven s’ha trencat i en tenim un
de semblant a la caseta, tot i que pot ser igual de pesat. Es preguntarà a l’escola
com col·locaran els seus plafons per seguir la mateixa dinàmica.

•

La Sra. Marta Jordana medina comenta que s’hauria d’actualitzar els responsables
de les comissions al bloc de l’escola. Es pren nota per mirar de solucionar-ho.

•

En aquest punt pren el torn de paraula la Sra. Esther Ruiz per exposar la
problemàtica entre els grups bombolla i subbombolla que han realitzat a les aules.
Exposa que no s’han tingut en compte els germans, ni els bessons a l’hora de crear
els grups, quedant dividits un a cada grup, molt barrejats, de tal manera que un
positiu en una família afectaria de bessons afectaria als dos grups del curs.
S’obre un ampli debat on s’avaluen diferents opcions tenint en compte que l’escola
prioritza les normatives sanitàries estipulades al respecte. S’acorda finalment
traslladar la qüestió a la directiva de l’escola dins la reunió de delegats que tindrà
lloc en breu per tal d’aclarir els criteris que han seguit.

•

Per altra banda es comenta que a l’entrada de l’escola hi ha uns bassals d’aigua
grans i últimament s’han vist vespes asiàtiques. Es un tema que unànimement
s’acorda traslladar a la direcció de l’escola, i particularment es comenta fer un escritqueixa a l’ajuntament, si escau, per al seu tractament urgent. També surt el tema de
les rates on es puntualitza que ja es va tractar amb direcció i és degut bàsicament a
totes les obres que es fan a la zona.

•

Pren el torn de paraula la Tresorera del AFA, Sra. Eva Sánchez, per informar sobre
el compte bancari del AFA a l’entitat Caixabank i les elevades comissions que pateix
en qualsevol moviment a realitzar. Fa temps que està mirant de canviar de banc
però les opcions consultades per ara son molt semblants en els preus de les
comissions. Es comenta entre els socis presents per si algun membre coneix o
treballa en banca per facilitar la gestió i s’acorda preguntar a les AFA’s de les altres
escoles amb quina entitat treballen i el seu grau de satisfacció. En properes reunions
informarà al respecte.

•

La Tresorera del AFA aprofita per recordar que la nova mascota del Provençals ja
està finalitzada. Ensenya alguna foto als presents on es pot veure que ha quedat
molt ben feta i s’obre un petit debat de com es podria fer per presentar-la a l’escola
i als infants internament donat que les Festes de l’AFA aquest any estan molt
complicades amb el tema Covid19. Aquesta qüestió es traslladarà a la direcció per
veure com es podria realitzar la seva presentació.
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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 dimecres dia 14 d’octubre de 2020 a les 20:30hores de forma
telemàtica a traves de ZOOM.
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