
JUNTA GENERAL ORDINÀRIA 14 DE DESEMBRE 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 DILLUNS DIA 14 DE DESEMBRE DE 2020, A LES 
20:30 HORES, EN CONVOCATORIA ÚNICA. 
 
A Barcelona, a les 20:30 hores del dilluns dia 14 de desembre 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. 
Adriana Docampo Grangel. 
 
 
 
ASSISTENTS: 
La Junta General Ordinària queda constituïda amb un total 12 Assistents ressenyats a 
continuació: 

● Directiva i vocals (8): Sra. Eva Sánchez, Sra. Marta Jordana, Sra. Joana Mulero, 
Sra. Susana Soriano, Sra. Olga  Gonzalez, Sra. Mercè Medina, Sra. Júlia Vilà i Sra. 
Adriana Docampo. 

● Socis (4): Sra. Esther Ruiz, Sra. Cristina Bosch, Sra. Susana Adell, 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: 
 
1-Aprovació de l’Acta anterior. 
 
2-Contenidor AFA. 
 
3-Festes segon trimestre . 
 
4-Jornada continua. 
 
5-Reunió consell escolar. 
 
6-Casals. 
 
7-Precs i preguntes. 
 
 
 
 



 
1-APROVACIÓ DE L’ACTA  ANTERIOR. 
 
L’acta de la passada reunió de la Junta General Ordinària corresponent al mes de 
novembre de 2020 és aprovada per unanimitat. 
 
 
 2-CONTENIDOR AFA. 
 
El dia 20 de novembre de 2020, via WhatsApp, es va votar 'aprovació del pressupost del 
contenidor de l'Afa de 2.600€ (+ IVA) i s'ha tirat endavant amb la seva compra (votat a favor 
per unanimitat de la junta).  
Diumenge 13 de desembre es va fer el trasllat provisional del que hi havia al contenidor 
antic al contenidor de l'escola.  
S'ha ofert a l'escola un plafó de suro que hi havia a la caseta, però després de parlar-ho 
amb la Isabel, es decideix llençar-lo ja que no li donaran ús. 
A la caseta hi havia aliments (cafè, sucre,...) que s'ha donat per la recollida d'aliments 
d'Avismón que es fa aquests dies a l'escola. 
 
Pren la paraula la sra. Mireia Payès; ella és qui ha gestionat la compra del contenidor i ha 
demanat tots els permisos pertinents. Avui s'han posat cartells perquè no aparquin els 
cotxes. S'acorda que s'enviarà missatge a les famílies dels cursos que surten pel carrer de 
darrere per tal que evitin aquell tram de passatge durant l'estona que duri la instal·lació del 
contenidor. 
La sra. Mercè Medina comenta quin seria el millor canal de comunicació amb les famílies, si 
WhatsApp o tokapp a través de l'escola i s’opta per WhatsApp.  
 
 
3-FESTES SEGON TRIMESTRE. 
 
Pren la paraula la Sra. Júlia Vilà, es va dir en juntes anteriors que a la junta de desembre es 
decidiria què fer amb les festes del segon trimestre: Carnestoltes i Sant Jordi. 

● Carnestoltes: Des de la coordinadora d'entitats del barri encara no s'ha enviat res 
en ferm de si es podrà fer alguna cosa o no, tot i que es creu que no. 
La Sra. Mercè Medina proposa anular-ho ja i així s’aprova per unanimitat. 

● Sant Jordi: Restem a l'espera de veure com està la situació, ja que de l'any passat 
ja tenim les roses pagades. 
La Sra. Joana Mulero pregunta quantes roses hi ha comprades (Hi ha 250) 
És parla sobre dividir la venta en dos punts de l'escola, per no aglomerar tanta gent 
en un.  
S'obre un debat sobre si posar dos punts o només un a la porta principal, on hi ha 
espai suficient per no tenir aglomeracions.  
És parla que només es faran roses, llibres descartat pel covid.  

● La festa de final de curs, està a l'aire. Normalment es comença a preparar al gener, 
però aquest any haurem d'esperar a veure com va la situació. 

 
 
4-JORNADA CONTINUA. 



 
La Sra. Júlia Vilà exposa que existeix una plataforma que envia mails a l'Afa amb informació 
i enquestes sobre la jornada contínua. 
Comparteix pantalla on es mostren les diferències entre l'horari actual partit i l'horari de 
jornada contínua, que bàsicament és una redistribució de les hores: 

 
També comparteix una pàgina web on hi ha un article sobre pros i contres de la jornada 
contínua, que està implantada a quasi totes les comunitat españoles.  
Explica que a Catalunya hi ha una prova pilot de 15-20 escoles que estan fent jornada 
intensiva. 
LA plataforma demana que es decideixi escollir a cada escola el tipus de jornada que volen.  
Obre el torn de paraula, preguntant si hi ha algú que conegui experiències d'escoles amb 
jornada contínua. 
La Sra. Esther Ruiz comenta que amb adolescents (ESO) funciona molt bé i que durant la 
franja d'11 a 14 hores és quan més atents estan. De totes maneres es compromet a 
investigar una mica més sobre el tema amb coneguts que fan aquest tipus de jornada (a la 
Comunitat Valenciana). 
La Sra. Mireia Payès comenta el canvi d'hàbits i rutines que comportaria el canvi de jornada 
en els petits. Ara dinen a les 12'30 i amb jornada contínua dinarien sobre les 14 hores. 
La Sra. Mercè Medina no ho veu viable, ni per petits ni per nens de cursos més grans. 
També comenta que el fet que la l'escola pública s'adherís a aquesta jornada i la concertada 
continues com fins ara, faria que la segregació fos més marcada. 
S'obre un debat posant com a exemple l'escola Congrés-Indians sobre els torns de 
menjador, els patis, els espais de menjador,... (Intervenen la Sra. Susana Soriano, la Sra. 
Marta Jordana i  la Sra. Susana Adell) 
Es comenta el fet que moltes famílies no veurien mai als tutors a l'hora de plegar tot i que es 
podrien habilitar altres mitjans per contactar-hi. 
Tot i així, com a AFA no tenim cap obligació adherir-nos a la plataforma ara ni d’obrir el 
debat entre les famílies. Tampoc sabem en quin punt està l'escola en relació a la jornada 
contínua. 
Finalment es conclou que quan arribi el moment de prendre posició, ja es valorarà. 
 
 
 
 
 
5-REUNIÓ CONSELL ESCOLAR. 



 
Pren la paraula la Sra. Mercè Medina per explicar el que es va tractar durant la reunió de 
novembre del consell escolar: 

● Es va aprovar el projecte convivència: és un recull d'actuacions per millorar la 
convivència al centre. S'anirà implementant en els propers 4-5 anys, de forma 
esglaonada. Vol treballar, entre altres punts, les emocions, mitjançant enquestes i 
xerrades per les famílies. 

● Projecte LEC per fomentar el gust per la lectura. S'ha enviat via tokapp una enquesta 
a les famílies de l'escola. 

● Es van aprovar les excursions, que aquest any són més limitades per la situació de 
pandèmia. S'han mantingut les més properes i les que es consideren més segures. 

● No hi ha informació de si es faran o no les proves diagnòstiques de 3r/4t i de 6è, 
derivat de la situació covid19. 

● La quota de menjador quan hi ha un confinament, de moment els 3 primers dies es 
paga un tant de cent, i després ja no. Com que hi ha hagut molt poca incidència, de 
moment no s'ha plantejat més enllà. Si arribés la situació de molts cursos confinats, 
el servei de menjador no es podria sostenir econòmicament. Si arribés el moment es 
valoraria què fer. 

● Què faran sostenible aquest curs? És faran actuacions al pati posant més plantes,... 
 
Aquest any hi hauria d'haver eleccions al consell escolar, però amb el covid19 s'ha allargat 
un any més, per no haver de fer eleccions en aquest context. 
 
 
6-CASALS. 
 
Pren la paraula la Sra.Olga González.  
S'ha enviat la informació dels casals de Nadal a fer al centre Bac de Roda. Degut a la 
pandèmia i al fet que rarament surt el casal a les escoles per Nadal s’ha plantejat 
directament al Centre esportiu.  
En relació al casal d'estiu, es deixa per escrit la participació de cada setmana (la comissió 
ens ha de passar el document). 
 
*Posteriorment a la reunió de Junta, el dia 15 de desembre de 2020, la sra. Olga González 
va tenir reunió amb el Xavi Prat (director de la fundació CET10) i la Mónica per parlar de les 
colònies de l’estiu 2021, donat que al gener s’ha d’homologar, tràmit que permet 
d’adherir-se a la Campanya d’Activitats de Vacances d’Estiu de l’Ajuntament de Barcelona. 
Un dels avantatges d’homologar tan colònies com casals son els ajuts econòmics. Això s’ha 
fet cada any. Però aquest any ha volgut compartir amb tota la junta un dels problemes que 
tenim i que ho hem de decidir ja. L’estiu passat es van haver d’anular les colònies. Cet10 va 
haver de fer una bestreta per reservar la casa que teníem llavors. Aquesta bestreta ens 
l’han guardat pel proper any però ens han donat unes dates que no són les que el 
Provençals acostuma a fer, que són pels voltants de Sant Joan. Així que la casa ens ofereix 
dues dues setmanes al juliol: la del 12 al 16 de juliol o la del 26 al 30 de juliol. Via telemàtica 
es comenten inconvenients i avantatges: 

● setmana del 12 juliol: l’avantatge és que és possible que hi hagi més participació 
donat que aquesta setmana és una de les més fortes del casal. L’inconvenient és 



que les places estaran limitades a 70 entre nens i monitors (infantil no comptaria ja 
que es farien només d’una sola nit i en un altre lloc) 

● setmana del 26 juliol: l’avantatge és que no hi hauria límit de participació ja que la 
casa seria pel Provençals i el possible inconvenient seria la baixa participació donat 
que és una setmana fluixeta de casal perquè ja hi ha famílies de vacances.  

 
A continuació, passa dades de participació al casal els darrers per a que puguem decidir: 
 

● Estiu 2017: 71 infants inscrits dels quals 56 Primària i 15 infantil 
● Estiu 2018: 117 inscrits, dels quals 105 primària i 12 infantil 
● Estiu 2019: 94 inscrits ja  només de primària 

 
 
Es vota, via WhatsApp,quina seria la millor setmana per les colònies, i s'acorda que sigui la 
setmana del 12 de juliol de 2021 per unanimitat en els vots. 
 
 
7-PRECS I PREGUNTES. 
 

● Picades: La Sra. Eva Sánchez comenta que al seu fill li han tornat a picar i se li han 
tornat a infectar les picades. La Sra 'Anna Poch, coordinadora de delegats, enviarà 
un mail a direcció parlant del tema, quedem a l'espera de resposta. 

 
● Felicitació de Nadal i entrega del regal de Nadal : 

La Sra. Júlia Vilà comenta que tothom ha estat molt content amb el detall de l'Afa. És 
decideix enviar la felicitació de Nadal per WhatsApp a totes les famílies, a través 
dels delegats.  
La Sra. Susana Soriano comenta que ja que tenim la felicitació digital, podríem 
enviar-la a totes les empreses via mail i així s’acorda.  

 
 
 
  
Sense res més a tractar, s’aixeca la sessió a les 21:45 hores, signant amb el vistiplau: 
 
Vº Bº 
  
SRA. PRESIDENTA                                SRA. SECRETÀRIA 
 
 
 
 
 
 
Júlia Vilà de las Heras     Adriana Docampo Grangel 
 
 



PROPERA REUNIÓ JUNTA AFA: S’acorda posar data per a la propera Reunió  de la Junta 
General Ordinària del AFA el dimecres dia 20 de gener de 2021 a les 20:30 hores de forma 
telemàtica a través de ZOOM. 
 
Actualització: En no haver temes a tractar en l'ordre del dia, es proposa ajornar la junta al 
dia 17 de febrer de 2021 
 


