
 

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA 
17 DE FEBRER DE 2021 

 
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 DIMECRES DIA 17 DE FEBRER DE 2021, A LES 
20:30 HORES, EN CONVOCATORIA ÚNICA. 
 
A Barcelona, a les 20:30 hores del dimecres dia 17 de febrer de 2021, 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 17 Assistents ressenyats a 
continuació: 

● Directiva i vocals (10): Sra. Eva Sánchez, Sra. Marta Jordana, Sra. Joana Mulero, 
Sra. Susana Caballero, Sra. Olga  Gonzalez, Sra. Mercè Medina, Sra. Encarni 
Valdria, Sra. Anna Poch, Sra. Júlia Vilà i Sra. Adriana Docampo. 

● Socis (7): Sra. Esther Ruiz, Sra. Cristina Bosch, Sra. Esther Ranz, Sra. Sonia 
Mármol, Sr. Pep Sala, Sra. Isabel Fuentes, Sra. Estela Pacheco,  

 
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. Instituts 
3. Oferta extraescolars 21-22 
4. Consell escolar 
5. Pocapor  
6. Sant Jordi 
7. Casals i colònies 
8. Activitats grups bombolla CET10 
9. Precs i preguntes 

 
S'inicia la reunió fent una ronda de presentacions, ja que hi ha gent nova.  
La Sra. Júlia Vilà explica el funcionament de la junta i que tots els assistents tenen veu, però 
només els vocals tenen dret a vot, segons els estatuts. 



 

1-Aprovació acta anterior 
S'aprova l'acta de l'anterior junta per unanimitat.  

2- Instituts 
Pren la paraula el Sr. Pep Sala, de la comissió d'instituts.  
Explica que s'ha informat a les famílies de cicle superior de les dates de portes obertes (que 
aquest any seran virtuals) i de preinscripció. 
L'institut Zafra ha canviat de nom i ara es diu Caterina Albert. 
Dimecres que ve, en sortir de l'escola s'ha proposat una reunió de la comissió d'instituts, on 
hi participaran mares de 5è que volen agafar el relleu de la comissió de cara al curs que ve.  
A la reunió també abordaran el tema de l'adscripció de l'institut 22@, ja que s'ha rebut un 
mail del consorci informant que aquest és l'últim curs que tenim aquest institut com a institut 
adscrit.  
Després de les preinscripcions es farà una reunió amb el consorci on s'intentarà negociar 
l'adscripció, conjuntament amb la direcció de l'escola. 
Si no és possible renovar l'adscripció del 22@, seguiríem amb el Salvador Espriu com a 
institut de referència i el Caterina Albert com a institut adscrit. 

3- Oferta extraescolars 21-22 
La Sra. Júlia Vilà explica que ara és el moment de proposar nous extraescolars pel curs 
vinent. Es proposen en junta, es vota si és una proposta interessant i diferent a l’oferta 
existent (per no obrir una activitat que n’anul·li una altra) i després es presenta a l'escola per 
a que hi donin o no el vist-i-plau.  
Al març - abril hauríem de tenir el tema tancat per així poder preparar l'oferta per a que al 
maig ja estigui integrada al blog i a l'afagest. Si hi ha propostes, s'han de fer en aquesta 
junta o com a màxim, en la següent. 
La Sra. Encarni Valdivia comenta que de cara al curs vinent CET10 mantindrà la mateixa 
oferta d'extraescolar i afegirà com a alternativa les activitats multiesport en grup bombolla 
que s’han provat en el darrer mes per si la situació amb la pandèmia ho requereix. 
 
La Sra. Esther Ruiz exposa el projecte del seu marit, que és professor d'anglès en una 
acadèmia. Està preparant per la propera junta una video-proposta de l'oferta que vol oferir, 
que és diferent a l'existent de babel i kidsandus. Es tracta de classes online, creant una 
comunitat. També farà classes d'anglès per nadius anglesos, ja que a l'escola hi ha vàries 
famílies. 
 
La Sra. Mercè Medina proposa l'extraescolar de mecanografia per als nens i nenes dels 
cursos més grans (3r a 6è). 
Comparteix pantalla amb la informació de l'activitat. (Beneficis, Sessions, preus,...) 
Les classes no ocupen el curs sencer i es poden fer dues modalitats, 1h a la setmana 
durant dos trimestres o 2h setmanals durant un trimestre.  



Idealment s’hauria de fer al migdia que és quan els nens poden concentrar-se millor. Però hi 
ha pocs espais lliures i l’escola no veu amb bons ulls afegir una nova activitat en aquella 
franja.  
El Sr. Pep Sala creu que podríem parlar amb l'escola fent veure que els extraescolars al 
migdia són un punt fort del Provençals, que moltes famílies valoren molt positivament. la 
Sra. Susana Soriano i la Sra. Júlia Vilà repliquen que l’escola ha donat facilitats per fer 
activitats al migdia però és una realitat que tant les classes d’instruments, com les de 
kids&us requereixen moltes aules i també s’ha de tenir en compte  que els mestres 
necessiten les aules pel seu dia a dia (SEP, preparació classes, reunions amb els pares).  
Si es fes per la tarda, impactaria poc en les activitats actuals ja que en aquelles edats la 
majoria es fan en segona hora.  
Tot i que sembla que el pagament es podrà fer mensualment, caldria un compromís de les 
famílies de completar el curs per a que a l’empresa li surti rentable.  
La Sra. Júlia Vilà comenta que com és una activitat d'un semestre, i que depèn de si la 
situació amb la pandèmia continua limitant els espais o no podríem esperar al setembre per 
veure en quin escenari ens trobem i saber realment quins espais hi ha al migdia i a la tarda, 
i així poder organitzar-lo de la millor manera. 

4- Consell escolar 
Pren la paraula la Sra. Mercè Medina, representant de l’AFA al consell escolar. 
El passat dia 1/02/21 va haver consell escolar, on es van tractar els següents temes: 

● Van aprovar els pressupostos 
● Es va informar del canvi d'inspectora del centre 
● Les portes obertes d'aquest any es faran amb cita prèvia i en horari no lectiu 
● Es comenta que el 22@ deixarà de ser institut adscrit pel curs 22-23 
● P3 i P4 tenen mobiliari nou 
● S'instalarà en breu un repetidor wifi a l'escola. S'obre un debat entre varis assistents 

sobre els punts positius i negatius de la instal.lació del repetidor. 

5- Pocapor  
La Sra. Eva Sánchez exposa com va la construcció del Pocapor, que ja està a punt de ser 
acabat. Planteja que es pugui fer la presentació al maig, coincidint amb les dates en què el 
treien abans, amb acompanyament dels nens de batucada. Es consensuarà amb l’escola 
quan es fa la presentació un cop es confirmi que està acabat.  
Queda en ensenyar una foto a la propera junta de com va el Pocapor. 

6- Sant Jordi 
Pren la paraula la Sra. Eva Sánchez en representació d'alguns pares de segon. Exposa que 
es un risc fer la venda de roses aquest any, en aquest context de pandèmia. També, que 
l'objectiu de la venta es recaptar diners per la festa de final de curs i que segurament 
tampoc és podrà fer, així que no li veuen gaire sentit a la venda.  
Es plantegen opcions alternatives a la venda i es decideix per unanimitat consultar a l’escola 
la seva opinió al respecte abans de dur-ho a terme.  



7- Casals i colònies 
La Sra. Olga González pren la paraula per explicar que el dia 21/1/21 la comissió de casals i 
colònies van tenir una reunió amb cet10. 
El dia 24/4/21 es començarà la campanya de casals i colònies i es podran fer 
preinscripcions online i la sol.licitut d'ajuts i beques. 
El dia 28/06/21 començarà el casal i les colònies seran la setmana del 12/07/21. 
Aquest any es suprimeix el casal de tecnologia degut a la situació de pandèmia. 
Presentaran el casal (i tota la seva línia pedagògica) en una reunió que es farà a principis 
d'abril aprox.  
Desde cet10 tenen clar que s'aniran adaptant a la situació pandèmica del moment. 
Les sortides es faran a l'aire lliure (excepte la del jumping) i es suprimirà la del parc aquàtic. 
La Mònica convocarà una reunió informativa de colònies a principis d'abril i la segona 
quinzena de juny es farà una altra amb les famílies que estiguin inscrites amb tota la 
informació detallada.  
 
Des de la comissió comenten que reben altres ofertes i informacions d'empreses de casals i 
colònies, però que com estem contents amb cet10, no es plantegen canviar. Valoren molt 
positivament la feina de la Mónica com a coordinadora d'extraescolars i dels casals i 
colònies. Tothom hi està d’acord.  

8- Activitats grups bombolla CET10 
Pren la paraula la Sra. Encarni Valdivia i explica que el tema d'extraescolars en grups 
bombolla es una cosa que cet10 vol mantenir com a opció fixe per si segueixen les 
restriccions en un futur.  
Amb la limitació d’organitzar les activitats en grups de classe, només algunes acivitats 
tenien el mínim de 8 nens d’un mateix grup bombolla per poder mantenir (alguns bàsquet i 
iniciació). Per donar l’opció a que els nens fessin una mica d’esport es va plantejar 
organitzar activitats multiesport en grup bombolla. Cada setmana es mira qui s’apunta i si hi 
ha mínim 7 nens inscrits es pot fer la següent setmana.  
Pren la paraula la Sra. Júlia Vilà, i comparteix pantalla amb les dades de les últimes 
setmanes dels inscrits en les activitats grups bombolla. Des de l’1 de febrer han sortit 6-8 
classes amb activitat. Cada dijous, s'organitza la setmana següent i requereix d’un esforç 
organitzatiu i d’estar pendent que totes les famílies inscrites recordin renovar. Tot i així es 
valora positivament la iniciativa i ha tingut una bona resposta. 

9- Precs i preguntes 
● Prestatgeries: La Sra. Júlia Vilà exposa els tipus de prestatgeries que s'han mirat per 

la caseta de l'Afa. És decideix comprar les apilables sense cargols, pel fàcil 
muntatge i perquè aguanten més pes. 

● La Sra. Esther Ranz pregunta si està previst pintar els murs del pati d'infantil. Es 
consultarà a l’escola al respecte.  

 
 
 
 



Sense res més a tractar, s’aixeca la sessió a les 22:15 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 17 de març de 2021 a les 20:30 hores de forma 
telemàtica a través de ZOOM. 
 
 


