
JUNTA GENERAL ORDINÀRIA 10 DE NOVEMBRE DE 2020 
 
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES I 
ALUMNES DE L’ESCOLA PROVENÇALS, EFECTUADA DE MANERA TELEMÁTICA A 
TRAVÉS DE  L’APLICACIÓ ZOOM, EL DIMARTS DIA 10 DE NOVEMBRE DE 2020, A LES 
20:30 HORES, EN CONVOCATORIA ÚNICA. 
 
A Barcelona, a les 20:30 hores del dimarts dia 10 de novembre 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 i 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 13 Assistents ressenyats a 
continuació: 
Sra. Esther Ruiz (comissió educació), Sra. Eva Sánchez (tresorera) , Sra. Marta Jordana 
(vocal i comissió ioga), Sra. Joana Mulero (vocal i comissió zumba), Sra. Susana Adell 
(comissió Batucada) , Sra. Anna Poch (vocal i coordinadora de delegats) , Sra. Mercè 
Medina (vocal i comissió sostenibilitat) , Sr. Pep Sala (comissió instituts) , Sra. Sandra 
Martín (comissió música), Sra. Sònia Màrmol (comissió ioga), Sra. Júlia Vilà (presidenta), 
Sra. Mireia Payès (secretària) i Sra. Adriana Docampo (nova secretària). 
 
 
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: 
 
1-Aprovació de l’Acta anterior. 
 
2-Votació dels canvis de responsables en comissions. 
 
3- Preparació de l'assemblea. 
 
4-Estat de comptes. 
 
5-Elements del pati. 
 
6-Regal de Nadal escola i Mònica. 
 
7- Targeta dèbit AFA. 
 
8-Precs i preguntes. 



 
1-APROVACIÓ DE L’ACTA  ANTERIOR. 
 
L’acta de la passada reunió de la Junta General Ordinària corresponent al mes d'octubre de 
2020 és aprovada per majoria (7 vots a favor). 
La Sra. Júlia Vilà de las Heras recorda que només tenen dret a vot els membres de la junta 
directiva. 
 
 
2-VOTACIÓ CANVIS DE RESPONSABLES DE COMISSIONS. 
 
Pren el torn de paraula la Sra. Júlia Vilà de las Heras, presidenta de l'AFA, i comparteix per 
pantalla un document on hi ha els canvis en junta i comissions que es faran aquest curs. 
Recorda que només es votaran els canvis de responsables en comissions, ja que els canvis 
en la junta s'han de votar a l'assemblea del proper dia 18 de novembre. 
Per tant,la votació per canvi de secretària i de vocal queda pendent per l'assemblea.  
En la junta es voten els canvis de responsables en les diferents comissions: 

● En la comissió d'instituts,deixa la comissió la Sra. Anna Poch i ara serà responsable 
el Sr. Pep Sala. 

● En la comissió de Kids&us, deixa la comissió la Sra.Susana Soriano i la substitueix 
la Sra. Isa Caballero. 

● En la comissió d'educació, surt la Sra.Pilar Nuñez i queda com a responsable la 
Sra.Esther Ruiz. 

● Com a últim canvi, deixa la comissió de música la Sra. Mireia Romero  i passa a 
ser-ne responsable la Sra. Sandra Martín. 

 
Es voten tots els canvis: 

● Vots a favor: 7 
● Vots en contra: 0 
● Abstencions: 0 

 
 
3-PREPARACIÓ ASSEMBLEA 
 
Pren el torn de paraula la Sra. Júlia Vilà de las Heras, Presidenta de l’AFA per exposar el 
que s'explicarà el dia de l'assemblea a tots els socis.  
A nivell de memòria (ens comparteix un Powerpoint amb l'exposició) es farà un resum del 
que s'ha fet fins ara per part de l'AFA, destacant: 
-les millores que hi ha hagut a l'eina AFAgest,  
-com s'ha fomentat la participació de les famílies i com seguir en aquesta línia,  
-destacar que es manté l'assignació 22@ aquest curs,  
-tot el que s'ha treballat amb els extraescolars (remarcant la bona feina del casal d'estiu, 
que s'ha dut a terme sense cap incidència, tot i el gran repte de la covid19). 
 
També exposar els reptes que tenim com a AFA aquest curs 20-21. 
 



Tots estem d'acord en la informació que es dóna al Powerpoint. La Sra. Anna Poch, 
coordinadora de delegats, demana que en l'assemblea es deixi clar que les festes que es 
fan o faran dependran de la situació en aquell moment de la pandèmia. 
 
 
4- ESTAT DE COMPTES. 
 
Pren la paraula la Sra Eva Sánchez, tresorera de l'AFA. Exposa el tancament dels comptes 
del curs anterior i el pressupost de l'actual.  
La Sra. Júlia Vilà de las Heras comparteix per pantalla els documents d'excel on hi ha tot 
l'estat de comptes desglossat. 
 
En quant als comptes de l'any anterior es comenta que: 
-S'hauria de poder posar d'alguna manera els diners de les targetes del Carrefour con a 
diners que té l'AFA, ara no surten reflectits enlloc. 
-Les comissions de la Caixa són altes, fins ara ens havien pogut retornar alguna cosa quan 
ens queixàvem a l’antic gestor, però des del curs actual no i pugen a més de 400 euros l'any 
per compte.  
-En el compte de cuida'm hi ha una pèrdua referent als llibres d'anglès,però és degut a 
l’amortització dels llibres ja que com són llibres de reciclatge només es cobra el 25% del 
preu a les famílies perquè s’assumeix una vida útil de 4 anys. 
 
En quant als comptes actuals: 
-Hi ha 260 famílies sòcies de l'AFA (hi ha hagut una baixada de socis respecte a l'any 
anterior, que eren 291). 
Per aquest motiu, es proposa que l'aportació a l'escola, que es fa del 45% de l'aportació 
dels socis, aquest any sigui del 32%. 
Amb aquests diners, l'AFA aportaria a l'escola les ronyoneres i les taules de pícnic per al 
pati, petició de la direcció. Tot i així queda oberta la possibilitat de que si l'escola necessita 
alguna cosa, es podria parlar i votar en junta i fer una aportació extraordinària. 
-Es repassen les assignacions/pressupostos de cada comissió per aquest curs. 
Intervé la Sra. Esther Ruiz, de la comissió d'educació, exposant que fa dos anys el 
pressupost de la comissió era de 800 euros, l'any passat es va reduir a la meitat i aquest 
curs s'ha deixat sense pressupost. Aquest curs es volien enfocar en oferir xerrades, online, 
sobre educació emocional i la situació actual i com la porten els nens i en el tema de 
pantalles, ja que és un tema que preocupa a les famílies.  
S'obre un debat sobre la participació als tallers/xerrades per part de les famílies. Es conclou, 
que amb una bona organització i el fet de fer-les en format online, es pot facilitar la 
participació. 
La Sra. Eva Sánchez i la Sra. Júlia Vilà comenten que s'ha reduït el pressupost perquè 
aquest curs no es poden fer xerrades presencials però estan d’acord en posar 100€ 
restant-los de festes. Tot i així comenten que si hi ha alguna xerrada interessant es pot 
reubicar pressupost d'altres comissions i fer-la. 
La Sra. Eva Sánchez continua amb els pressupostos de les comissions i es comenta que el 
pressupost de la comissió de festes, si no es gasten els diners, es poden reubicar a altres 
comissions (per exemple a la comissió d'educació). Destaca que hi ha despeses ja pagades 
com les roses de Sant Jordi i el  DJ de la festa de final de curs.  
 



Tornant al tema de les comissions del banc, es proposa unificar els dos comptes de l'AFA, 
el corrent i el de cuida'm. Fent la unió ens estalviarem uns 200 euros l'any en comissions. 
 
S'obre un debat entre els assistents que inicia la Sra. Marta Jordana sobre l'aportació de 
l'AFA a l'escola. Es conclou que el consorci ha fet una gran inversió en l'escola aquest curs i 
que si hi hagués alguna necessitat de l'escola o alguna proposta interessant, es podria fer 
una aportació extraordinària aprovada en junta, treta del compte de cuida'm. 
 
La Sra. Sònia Màrmol pregunta sobre la necessitat de micros pels professors, com a 
possible aportació de l'afa a l'escola.  La Sra. Júlia Vilà comenta que es una idea que ja està 
assumint l'escola amb el seu pressupost, al igual que les FFP2 del professorat. 
 
Pren la paraula la Sra. Mireia Payès, per exposar el pressupost del nou contenidor- caseta 
de l'AFA.  
El Sr. Pep Sala, pregunta si no es podria adequar un lloc físic/magatzem dins l'escola per 
l'ús de l'AFA en comptes del contenidor. La Sra. Júlia Vilà diu que la Isabel ja va 
consultar-ho, ja que ella volia casetes d'obra en el mateix espai on hi ha els contenidors, 
però en necessitar fonaments, s'encaria moltíssim i se sortia completament de pressupost. 
 
Es vota l'aprovació de l'estat de comptes per presentar-ho als socis el dia de l'assemblea: 

● Vots a favor: 7 
● Vots en contra: 0 
● Abstencions: 0 

 
Es vota la fusió dels dos comptes de l'AFA: 

● Vots a favor: 7 
● Vots en contra: 0 
● Abstencions: 0 

 
 
5. ELEMENTS DEL PATI. 
 
La Presidenta de l'AFA, la Sra. Júlia Vilà de las Heras comenta que la Isabel va fer la petició 
a l'AFA de dues taules de pícnic per posar al pati i així poder fer més classes a l'aire lliure.  
El cost de les taules és de 475 euros a pagar de la partida d’aportació anual a l’escola. 
Es comenta per part dels assistents que és bona idea, i més aquest any pensant en les 
classes a l’aire lliure. 

● Vots a favor: 7 
● Vots en contra: 0 
● Abstencions: 0 

 
 
6-REGAL DE NADAL ESCOLA I MÒNICA 
 
Tradicionalment l'AFA fa un regal als mestres de l'escola i a la Mónica, coordinadora 
d'extraescolars. 
Aquest any, pel covid'19, ha de ser un detallet individual, res per compartir com es va fer 
l’any passat.  



Es proposen diferents regals: polvorons, galetes decorades, mascareta serigrafiada de 
l'escola, ronyonera com la dels nens, totebag, bombons,... 
La Sra. Marta Jordana pregunta el promig de mestres nous d'aquest any, per si es podria 
tornar a regalat l'ecogot amb bombons dins. 
La Sra. Anna Poch proposa fer la postal digital, aquest any.  
Es decideix fer els bombons, pagats amb la targeta del Carrefour. 
La Sra. Mercè Medina s'encarregarà de buscar opcions sostenibles per fer d'embolcall. 
La Sra. Júlia Vilà s'encarregarà de preguntar quants professors hi ha en total i de mirar 
preus del bombons, a granel o en capses. 
 
 
7-TARGETA DÈBIT AFA 
 
La Sra. Júlia Vilà va proposar aquest punt del dia ja que hi ha algunes compres que fa 
l'AFA, com el pagament de zoom o WordPress que s'han de fer amb targeta. Ara es cobren 
a la targeta personal de la presidenta i després se li abona el cost. La idea era tenir una 
targeta de dèbit de l’AFA per fer aquests pagaments, però finalment queda descartat perquè 
la targeta hauria de ser nominal, així que quan es canviï de president, igualment s'hauria de 
fer el canvi de nom amb una gestió no senzilla amb el banc. Per tant és més pràctic fer 
només canvi de targeta personal. A més, la targeta nova tindria un cost de 43 euros anuals. 
 
 
8- PRECS I PREGUNTES. 
 
-CONTENIDOR AFA: Pren la paraula la Sra. Mireia Payès, per compartir el pressupost en 
ferm del nou contenidor. Té un cost de 3.200 euros aprox. 
Exposa que, després de valorar in situ les mesures i ubicació del nou contenidor, no es pot 
posar més gran perquè hi ha un desaigüe a la zona i no pot quedar tapat. 
Tot i així, el nou contenidor serà una mica més gran que l'actual (4m per 2'30m) i tindrà 
porta central, per lo que la distribució a dins serà molt millor.  
Es proposa de fer un canvi en la ubicació del contenidor, amb el de CET10 per a que el nou 
contenidor hi càpiga, sense que tapi la pujada per l’escala. 
El canvi de contenidors també entra dins del pressupost. 
La Sra. Mercè Medina pregunta si s'ha previst comprar elements d'organització nous per 
dins del contenidor, com prestatgeries, armaris,... Es diu que un cop posat, es veurà si calen 
més elements organitzatius o ja fem amb els que tenim.  
La Sra. Júlia Vilà s'encarregarà d'enviar la proposta a la Isabel per veure si aprova el canvi 
d'ubicació dels contenidors. Queda a l'espera de votació a la propera junta, un cop tinguem 
l'ok de l'escola. 
 
-CONSELL ESCOLAR: La Sra. Mercè Medina recorda que el proper dia 25 de novembre hi 
ha reunió del consell escolar. Pregunta si hi ha algun tema per comentar.  
La Sra. Anna Poch vol saber quin plantejament hi ha a l'escola sobre les sortides aquest 
curs. La Sra. Esther Ruiz comenta que en principi es poden fer, de fet els nens de 1r han fet 
una sortida a la Biblioteca,tot i que s'ha avisat als pares amb un dia d'antelació. 
La Sra. Mireia Payès pregunta sobre el Concert de Nadal, es podrà fer? De forma 
telemàtica? 
 



 -EXTRAESCOLARS: Pren la paraula la Sra. Júlia Vilà, fa referència a l'intent que s'està fent 
per continuar amb les extraescolars que es pot, adaptant-se a les noves mesures covid'19.  
Hi ha extraescolars que es continuen fent online (EMAC i Kids&us), o reestructurant horaris i 
fent mig grup online una setmana i a l'altre presencial (com per exemple l'extraescolar de 
ioga). 
Escacs també han pogut seguir fent l'extraescolar només amb els nens d'un mateix grup 
bombolla presencialment i els altres, online.  
La Sra. Joana Mulero de la comisió de zumba, explica que zumba es fa online, amb un 
canvi d'horari (a les 17'30). Les famílies han reaccionat bé a les classes online. 
Babel també es fa online. 
Batucada es pot escollir si fer-la online amb material deixat de l’AFA o esperar a reprendre 
les classes presencials. 
La Sra. Marta Jordana, de la comissió de ioga comenta que el grup de 6è manté 
l'extraescolar presencial, quinzenalment. Una setmana el grup A i a l'altre el grup B. 
CET10 té totes les activitats suspeses excepte 4 grups bombolla que tenien 8 o més nens. 
La Sra. Júlia Vilà explica que hi ha molta dispersió de classes i això dificulta l'organització de 
les extraescolars basant-se en els grups bombolla. També recorda que durant aquesta 
aturada l'AFAGEST es manté inactiu en altes i baixes. 
S'obre un debat entre els participants sobre si no hi ha cap possibilitat de reemprendre 
algunes activitats de CET10. 
La Sra. Mireia Payès planteja ofertar a les famílies aquelles activitats que sí que es 
mantenen online o dins dels grups bombolla per si hi hagués algú del mateix grup 
interessat. 
La Sra. Mercè Medina proposa escollir 4 activitats de CET10 i fer un sondeig entre les 
famílies per veure els seus interès i poder crear alguns grups si hi hagués prou quorum. 
El Sr. Pep Sala recorda que les mesures són provisionals, i que potser en un temps curt es 
poden reemprendre les extraescolars de forma presencial com fins ara, i que potser no 
caldria tota aquesta feina organitzativa per tant poc temps. 
 
-RONYONERES: La Sra. Marta Jordana pregunta si s'ha contemplat que l'empresa que va 
fer les ronyoneres en tingui per l'any que ve, pels nens que començaran P3. La Sra. Júlia 
Vilà diu que l'empresa en contínua fent i que el mínim de comanda són 50, que en el cas 
dels nous alumnes, s'arriba.  
La Sra. Mercè Medina planteja informar a les famílies d'on poder comprar les ronyoneres si 
en necessiten. Es farà un missatge que es passarà a tots els grups a través dels delegats. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 dia 14 de desembre de 2020 a les 20:30 hores de forma 
telemàtica a través de ZOOM. 
 


