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JUNTA GENERAL ORDINARIA 14 D’OCTUBRE 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 14 D’OCTUBRE DE 2020, A LES 
20:30 HORES, EN CONVOCATORIA ÚNICA. 
 
A Barcelona, a les 20:30 hores del 
dimecres dia 14 d’octubre 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. Mireia Payès Ràfols. 
 
 
ASSISTENTS: 
La Junta General Ordinària queda 
constituïda amb un total 11 Assistents 
ressenyats a continuació: 
Sra. Esther Ruiz, Sra. Cristina Bosch, 
Sra. Eva Sánchez, Sra., Sra. Marta 
Jordana, Sra. Susana Adell, Sra. Anna 
Poch, Sra. Adriana Docampo, Sr. 
Jonathan Perea, Sra. Mercè Medina, 
Sra. Júlia Vilà i la Sra. Mireia Payès. 

 
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 - Canvis Junta i Comissions curs 20-21. 
 
PUNT 3 - Millores AFAGEST. 
 
PUNT 4 - Comissió Brincadeira. 
 
PUNT 5 - Caseta Contenidor AFA. 
 
PUNT 6 - Canvis Sorra Pati. 
 
PUNT 7 - Assecadors  JA-NEDO. 
 
PUNT 8 - Ecogot per P3. 
 
PUNT 9 - Preparació Assemblea. 
 
PUNT 10 - Precs i preguntes. 
 

 
 
 



 

 2 

 
 

PUNT 1 - APROVACIÓ DE L’ ACTA  ANTERIOR. 
 
L’acta de la passada reunió de la Junta General Ordinària corresponent al mes de setembre 
de 2020 és aprovada per majoria (6 vots a favor).  
 
PUNT 2 - CANVIS JUNTA I COMISSIONS CURS 20-21. 
 
Pren el torn de paraula la Sra. Júlia Vilà de las Heras, Presidenta de l’AFA, per comentar 
els canvis en la Junta i Comissions que es faran aquest curs (comparteix un document per 
pantalla amb la relació). 
 
Explica les variacions que es duran a terme en els membres de la Junta Directiva (canvi 
de Secretària i de vocal) que s’hauran de votar en l’Assemblea que tindrà lloc el proper 
mes de novembre. 
Es presenta la Sra. Adriana Docampo als assistents com a relleu de la Sra. Mireia Payès 
en la Secretaria de l’AFA. 
 
Els canvis en els Responsables de les Comissions es votaran en la propera Junta General 
Ordinària. La Presidenta exposa que ja hi ha relleus identificats en totes les comissions 
que canvien però encara queda pendent una vacant en la comissió de Música.  
 
 
PUNT 3 - MILLORES AFAGEST. 
 
Pren el torn de paraula la Sra. Júlia Vilà de las Heras, Presidenta de l’AFA per comentar  
que l’eina AFAGEST ha evolucionat molt des de que es va implementar a l’escola i aquest 
segon any ha tingut problemes menys bloquejants que el primer. Tot i així, a dia d’avui 
encara té errors i algunes mancances que s’han detectat aquest curs i que s'han de 
solucionar a la Fase VI de l’aplicació: 
 

• Dins l’AFAGEST tota la informació es separa en cursos i es pot decidir quin és el 
curs actiu. Quan fem les inscripcions pel nou curs hauríem de poder permetre la 
renovació de Socis del curs actual cap al futur així com l’alta en el nou curs. El curs 
actiu seria el nou, on hi ha tota l’oferta d’extraescolars a escollir.  
Però per un error de l’eina si el curs actiu és el nou no permet la renovació de socis. 
Per això hem hagut de deixar el curs antic com a actiu de tal manera que un soci ja 
registrat podia renovar al nou curs i un nou soci havia de donar-se d’alta al curs actiu 
(l’antic) i després renovar al nou.   
Com a conseqüència en entrar a l’eina es mostrava l’oferta del curs actiu, que era 
l’antic (19/20), i no la del nou (20/21) i creava confusió en les d’inscripcions (abans 
de res s’havia de picar al requadre de Curs 20/21 per passar l’oferta del curs nou).  
Ara que hem acabat les renovacions l’eina ja està amb curs actiu el 20/21 i funciona 
normalment. Però de cara el següent canvi de curs, AFAGEST hauria de permetre 
la compatibilitat dels dos cursos per a una gestió més senzilla pels socis.  

• Els Consentiments Digitals estan per marge de temps i haurien d'anar associats 
sempre al curs en el qual són vigents. S’està treballant per modificar-ho. 

• Com a novetat, es vol afegir que a través de l’AFAGEST es puguin gestionar els 
esporàdics pel Casal i Aules d’Estudi, perquè es pugui fer el pagament a través de 
l'eina. Els pares/infants que vulguin fer servir el casal esporàdicament s'hauran de 
donar d'alta a l’AFAGEST per fer el tràmit, però no caldrà que siguin socis de l'AFA. 
Aquesta millora entre en servei a l’octubre.  
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PUNT 4 - COMISSIO DE BRINCADEIRA. 
 
Pren el torn de paraula la Sra. Susana Adell, de la Comissió Brincadeira, per comentar 
que hi ha alguns punts en que estan en desacord amb l'empresa que fa l'activitat i que 
redactarà un nou contracte amb alguns canvis (un cop redactat de nou, la Sra. Júlia Vilà el 
revisarà): 

• Actualment, si es vol restringir el contracte amb l'empresa, s'ha d'avisar 6 mesos 
abans. Demanen l’aprovació dels presents per canviar per a que el plaç acabi al 
març. 

• Reclamen continuïtat en el “tallerista”, doncs es comenta que si tenen “un bolo”, 
envien un substitut a l'activitat. La Sra. Marta Jordana proposa afegir una clàusula 
nova on es demani que si ha de venir un substitut, que sempre sigui el mateix 
perquè conegui i sàpiga com va el grup. 

• Clàusula Covid19. L'empresa ha ofert que si hi ha confinament de nou, podrien fer 
les classes online. Es vol posar la clàusula que cada família pugui decidir si fer 
online o donar-se de baixa de manera immediata si no hi ha classe presencial. 

 
Es menciona entre els responsables de la Comissió que hi ha una mica de "descontrol" a 
l'hora de fer els pagaments. Antigament l’AFA passava els rebuts fent la gestió per 
Brincadeira, però no és el que ens correspon i es va deixar de fer.  
 
L’any passat la Comissió va estar buscant una altra empresa per l'activitat, perquè hi 
havia problemes però van parlar amb ells i sembla que ha millorat una mica, tot i que hi ha 
coses que cal millorar encara. Comenten que ha passat en dues ocasions que s'ha pagat 
per un material nou, i se'ls ha donat un de reciclat. 
 
Es conclou que l'empresa haurà de professionalitzar-se una mica més en la gestió del 
taller. 
 
 
PUNT 5 - CASETA DE L’AFA. 
 
La Presidenta de l'AFA, la Sra. Júlia Vilà de las Heras comparteix per pantalla diverses 
fotos de l'estat de la caseta de l'AFA, on són visibles picades d'òxid. Es fa palès que hi ha 
entrat aigua i que la porta no tanca bé. 
 
Pren la paraula la Sra. Mireia Payès, encarregada de demanar pressupostos de les 
diferents opcions que es van parlar en l'anterior reunió: 
 

• Reparació del contenidor: Exposa que hi ha empreses que si no són contenidors 
seus, no els reparen. Hi ha un familiar d’un nen de l’escola que podria mirar i fer un 
pressupost per la reparació posant tela asfàltica per impermeabilitzar-lo. Tot i així 
l’estat del contenidor es bastant deficient.  
 

• Lloguer de contenidor: Hi ha empreses que lloguen contenidors. Es pagaria 2,23€ 
diaris més IVA pel lloguer i assegurança del contenidor més 170 euros per el 
transport. Fent càlculs, exposa que en 3 anys seria el mateix que comprar un de nou 
així que no sembla una bona opció. 
 

• Comprar un contenidor: Seria de 8 peus (com l’actual) o de 10 peus (es una mesura 
no gaire comú). La Sra. Mireia Payès comparteix per pantalla els pressupostos 
orientatius de l'empresa Zarca. Contenidor nou 10 peus 2.460 euros + IVA (més 115 
euros de transport) Contenidor nou 10 peus fet per Zarca 1.950 euros + IVA (més 
115 euros de transport, s'emporten el vell).   
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Restem a l'espera de més pressupostos i de veure si es possible la reparació. 
 
S'obre un debat que inicia la Sra. Mercè Medina sobre si seria millor comprar un contenidor 
de 20 peus en comptes d'un de 10. La Sra. Júlia Vilà anirà amb la Mónica a mesurar si hi 
cabria en l'espai que hi ha. Si hi entrés es podria mirar l'opció d'un contenidor de 20 peus 
de segona mà, ja que el mercat és molt més ampli. 
 
La Sra. Eva Sánchez fa la reflexió que potser és millor gastar en un contenidor nou i que 
ens duri molts anys, que no un de segona mà que ens doni problemes en un temps. 
 
La Sra. Mireia Payès demanarà a ZARCA més pressupostos i opcions de mides amb la 
valoració de l’espai disponible.  
 
 
PUNT 6 - CANVIS SORRA PATI. 
 
La Sra. Mercè Medina, membre de la Comissió de Sostenibilitat, exposa la necessitat de 
canviar la sorra de tot el pati de l'escola. 
 
Esposa que s'aconsella canviar cada dos anys la sorra dels sorrals i patis degut a 
l'exposició de la mateixa a tots els metalls pesants, tòxics, que hi ha en l'aire i que 
s'adhereixen a la sorra. Aquesta sorra després fa un polsim que quan juguen, corren, etc, 
inhalen els infants. 
 
A més a més s'afegeix la sobreexposició de la sorra a contaminants degut a les obres i 
maquinària pesant que hi ha hagut aquest estiu a l'escola. 
 
Per part de l'escola, s'ha demanat al Consorci el canvi de sorra, tot i que encara no ha 
obtingut resposta. L'escola demana a l'AFA si podem "fer força" enviant una carta signada 
per la Presidenta de l'AFA on es demani el canvi de la sorra. 
 
S'obre un petit debat sobre la necessitat de demanar canviar tota la sorra de tots els patis, 
pistes, o només la del sorral d'infantil i involucrar a les famílies d'infantil en la petició del 
canvi. 
 
La Sra. Adriana Docampo comenta que en dues ocasions, ha trobat a la sorra del pati 
d'infantil material de l'obra (unes barretes metàl·liques). 
 
S’acorda majoritàriament realitzar la carta de suport de la petició per part de L’AFA. La 
Sra. Medina redactarà els continguts. 
 
 
PUNT 7 - ASSECADORS “JA NEDO”. 
 
La Sra. Esther Ruiz exposa que aquest curs a Can Felipa no es pot fer ús dels 
assecadors de cabell pel tema COVID19. 
 
Les dues classes de primer, han comprat dos assecadors cada una per poder eixugar els 
cabells dels nens i nenes després de la piscina. Es proposa que aquests assecadors 
siguin pagats per l'AFA i que es quedin a l'escola per fer-los servir els anys següents per 
l'activitat de Ja Nedo dels infants de 1r curs.  
 
Es realitza una votació essent: 

- Vots a favor 6 
- Abstencions 1 



 

 5 

 
S'enviaran els tiquets dels assecadors (13 euros cadascun) a la tresoreria de l'AFA i se'ls 
retornaran els diners a les famílies. 
 
 
PUNT 8 - ECOGOT PER P3. 
 
Pren el torn de paraula la Sra. Mercè Medina, responsable de la Comissió de Sostenibilitat 
per comentar als membres presents com i quan seria el millor moment per obsequiar amb 
l’Ecogot del Provençals a les famílies de P3, sense perdre el sentit del seu significat en 
relació al detall de facilitar un got ecològic d’us individual que hauran de portar a cada festa 
del Provençals els infants per evitar utilitzar múltiples gots de plàstic d’un sol ús, evitant la 
contaminació i col·laborant mediambientalment.  
 
Aquest any amb el tema Covid19 les festes han quedat suspeses i aquest obsequi per part 
de l’AFA no s’ha pogut entregar ni explicar a la Festa de Benvinguda P3 als nous infants de 
P3. 
 
S’obre un ampli debat entre els assistents mirant diverses possibilitats, com per exemple 
obsequiar-lo igualment a través de les tutores, o explicant online el seu us via ZOOM, o 
repartir-lo quan es pugui realitzar la 1ª Festa explicant la finalitat ecològica del Provençals i 
l’ECOGOT. Finalment s’acorda aquesta última opció.  
 
A banda es parla de si es podria fer una festa de benvinguda de P3 no presencial. S’avaluen 
múltiples opcions inclòs el fet d’explicar les funcions de l’AFA i les tasques que desenvolupa 
en una reunió virtual de pares, AFA i infants de P3, que malauradament no s’han pogut 
conèixer massa. Son moltes idees exposades però en la present reunió no s’acorda per 
part dels presents una opció determinant, quedant pendent de valorar mes detingudament 
com es podria gestionar. 
 
 
PUNT 9 - PREPARACIO ASSEMBLEA. 
 
La Sra. Júlia Vilà, Presidenta de l'AFA recorda que al mes de novembre hi haurà 
l’Assemblea, a la que poden assistir tots els socis de l'AFA, i en la que tenen vot. 
 
Es parlarà sobre els comptes anuals, el balanç del curs passat, el pressupost i reptes del 
curs actual, el canvi de membres de la Junta, etc.  
 
S'estableix que l' Assemblea serà telemàtica, mitjançant la plataforma zoom, el dimecres 
18 de novembre de 2020 a les 20:30h. 
 
Una setmana abans, el dimarts 10 de novembre de 2020 a les 20:30h hi haurà Junta 
General Ordinària telemàtica. 
 
Els delegats passaran l'enllaç de la reunió perquè tothom pugui accedir. La Presidenta de 
l'AFA comenta la necessitat de crear una nova sala de reunió per l’Assemblea, per facilitar 
el nou link, diferent del de la Junta.  
 
 
PUNT 10 - PRECS I PREGUNTES. 
 
Dins aquest punt de l’ordre del dia es destaquen els següents punts:  
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• S'exposa que l'oferiment d’equipament escolar abans es feia durant la Festa de 
Nadal, i que ara no es podrà fer. S'hauria de trobar la manera de poder arribar a 
qui vol comprar xandalls de segona mà i qui vol donar-los. Es proposa fer-ho a 
través dels Delegats, que serien els encarregats de facilitar els intercanvis. Es 
demana a la Comissió de Sostenibilitat ajuda.  
La Sra. Mercè proposa crear un apartat al blog de l'AFA amb aquesta finalitat, com 
si fos un taulell d'anuncis. Es parla de poder crear a mig termini una eina 
d'intercanvi. De moment es mirarà de fer-ho a través dels Delegats.  
La Sra. Marta Jordana pregunta si encara hi ha possibilitat de donar xandalls o 
material a l'escola perquè ells ho facin arribar a famílies que ho necessitin (famílies 
amb risc d'exclusió social, amb pocs recursos econòmics). La Sra Júlia Vilà respon 
que es pot fer però habitualment l’escola ho acaba donant a l’AFA igualment.  

 

• La Sra. Mercè Medina comenta que a La Palma no ofereixen les samarretes 100% 
cotó de l'escola. La Sra. Júlia Vilà de las Heras, comprovant l’estoc que se'ns va 
fer arribar al juliol, corrobora que en tenen molt poques de cotó. 

 

• La presidenta de l'AFA, la Sra. Júlia Vilà de las Heras, fa arribar la iniciativa 
d’Amazon, Un clic para el cole, que li ha fet arribar una mare de 4t. Es tracta que 
quan fas una compra a Amazon, un 2,5% del que gastes va destinat al centre 
educatiu d’elecció del comprador.  
S’obre un debat sobre el fet que es publiciti Amazon a través de l'AFA, en contra 
del petit negoci. A més a més de la informació que estem donant a Amazon sobre 
el que gastem, on ho destinem,.etc. S’acorda dirigir la iniciativa a les famílies que 
ja fan ús habitual d’Amazon i aprofitar la iniciativa per que l'escola pugui fer ús dels 
diners acumulats per comprar material escolar. Es realitza una votació essent: 

- Vots a favor: 5 
- Vots en contra:1 
- Abstencions: 1 

La Presidenta ho parlarà amb la Directora del Provençals, i si li sembla bé, a 
través de delegats es publicitarà la iniciativa. 

 
 
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 dimarts dia 10 de novembre de 2020 a les 20:30hores 
de forma telemàtica a traves de ZOOM. 


