
JUNTA GENERAL ORDINÀRIA 17 DE MARÇ 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 MARÇ DE 2021, A LES
20:30 HORES, EN CONVOCATORIA ÚNICA.

A Barcelona,   a les 20:30 hores del dimecres dia 17 de març 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 13 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 (5): Sra. Esther Ruiz, Sra. Sonia Mármol, Sr. Pep Sala, Sra. Isabel Fuentes i Sra.
Susana Adell.

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. Sant Jordi
3. Oferta noves extraescolars 21-22
4. Pocapor
5. Portàtil nou Mónica
6. Talls carrer
7. Nova versió Afagest
8. Precs i preguntes

Comença la junta prenent la paraula la Sra. Júlia Vilà, amb la trista notícia de la mort
sobtada del Michael, propietari de l'empresa Babel d'anglès. S'ha avisat a les famílies de
l’activitat i des de l'afa s'ha enviat un ram de flors de part de tota la comunitat educativa del
Provençals.



La Mònica ha obert un grup de whatsapp amb les professores d'anglès de Babel i la Nadiya
Maksymenko, responsable de la comissió, per gestionar l'activitat fins que la família vegi
què faran amb l'empresa .

1.Aprovació acta anterior.
La Sra. Mercè Medina comenta que ha llegit l'acta de l'última junta en la que ella va
proposar una nova extraescolar. Demana que es faci un canvi en l'acta, especificant amb
més detalls quan començaria l'activitat si es fa (que seria al gener) i els horaris proposats
per fer l'activitat (migdies o primera franja de la tarda).
Amb el comentari d'aquests canvis, l'acta queda aprovada per 7 vots a favor.

2.Sant Jordi
Pren la paraula la Sra. Júlia Vilà per comentar que s’ha parlat amb l’escola sobre les
diferents opcions sobre què fer amb les roses que l’AFA té de la comanda del 2020.
Paral·lelament, el proveïdor de les roses ha enviat un e-mail donant l'opció de recuperar el
75% dels diners pagats.
La Sra. Eva Sánchez comenta que s'ha de prendre la decisió de què fer:
-recuperar els diners perdent una part
-entrega de les roses i veure què fer

S'obre un debat sobre què fer i s'acorda per majoria que ens retornin els diners, encara que
es perdi un tant per cent.
La sra. Joana Mulero diu que arribats al punt és millor recuperar els diners, encara que no
sigui el 100%, amb la qual cosa molts dels assistents hi estan d'acord.
La Sra. Eva Sánchez explica que l'any passat no els van retornar pensant que aquest any
es podria fer ús de les roses, però amb la incertesa que hi ha aquest any han decidit donar
les opcions que s'ha comentat i no allargar-ho fins l'any que ve un altre cop.

Vots a favor: 7
Abstencions: 1
Aprovada la devolució, s'encarregarà la Sra. Júlia Vilà de demanar la devolució a través del
email.

3.Oferta noves extraescolars curs 21-22

Parla la Sra. Esther Ruiz, explicant que l'empresa Next Level (de la que vam parlar a la
passada junta) es centrarà en nens nadius. Comenta que després dels aconteixements
d'aquesta setmana, decideixen esperar a veure quin futur tindrà Babel i a partir d'aquí veure
què oferir pel curs que ve.
La Sra. Susana Soriano comenta que està bé tenir l'opció d'una altra empresa per si Babel
no continua.
La Sra. Júlia Vilà creu que no hi haurà problema amb l'escola en decidir més enllà degut als
aconteixements.

Referent a Mecanografia, esperarem al setembre per veure com està el tema covid en quant
a mesures i restriccions i ho començaríem al gener.



La Sra. Joana Mulero pregunta desde quin curs poden fer mecanografia.
La Sra. Mercè Medina explica que es pot fer desde tercer. Els de tercer tenen altres
extraescolars en la primera franja, però podrien escollir-la. Els de quart en endavant  ja les
tenen en segona franja, així que podrien fer mecanografia en primera franja.

4.Pocapor
La Sra. Eva Sánchez pren la paraula i explica que està quedant molt bé i està ja quasi
acabat. S'hauria de parlar amb l'escola per veure quan es podria estrenar i de quina
manera.
La Sra. Júlia Vilà comenta que la Isabel ho veu de cara a juny.
L'Eva parlarà amb la Isabel per veure quan es podria estrenar.

5.Portàtil nou Mónica
El passat dia 1 de març de 2021 es va votar via WhatsApp la compra d'un portàtil, pantalla i
teclat per la coordinadora d'extraescolars al Carrefour.
S'aprova la compra per unanimitat.
La Sra. Júlia Vilà comenta que la Mónica està molt contenta amb el canvi i que ha preguntat
si hi ha alguna cosa del portàtil antic que s'hagi de guardar. La Sra. Marta Jordana s'avé a
anar una tarda a veure si hi ha algun document que s'hagi de guardar. També comenta que
s'ha de llençar al punt verd (tant el portàtil com la impresora ).
La sra. Susana Soriano preguntarà els horaris i si es pot llençar allà tot, tant el portàtil com
la impresora.

6.Talls trànsit
Pren la paraula la Sra. Mercè Medina, comenta que l'enquesta que s'ha fet sobre si les
famílies tenen interès en les iniciatives dels talls del trànsit els divendres, no ha donat gaire
resultat. Només a la classe de 5è, un parell de famílies han dit que participarien si es fes.
Ningú s'ha ofert a organitzar-ho.
Amb aquest quorum, no és possible fer els talls de trànsit.
Hi ha una reunió la setmana que ve sobre les iniciatives de pacificació dels carrers del
Poblenou, la Sra. Mercè Medina s'ofereix a assistir a la reunió (poden anar dos
representants de cada escola).
La Sra. Esther Ruiz aporta que a partir d'un accident que va haver fa un any a l'escola
Grèvol, s'ha donat més importància a la pacificació dels carrers.
La Sra Mercè Medina conclou que  si es pacifiquès el carrer Perú, seria molt bo. Es
beneficiarien moltes escoles (la nostra, la del Poblenou, el Catalònia,...), L'escola bressol del
Bressol del Poblenou i inclús una zona poliesportiva.

7.Nova versió Afagest
Parla la Sra. Júlia Vilà, per dir que CET10 està preparant una nova versió, la 6.0. En
aquesta nova versió és milloraran els problemes que s'han anat veient aquest curs.
Destaca:
-Es posaria en funcionament a finals d'aquest curs.
-Es farà més fàcil la renovació de socis, fent que es pugui renovar pel curs vigent o pel
següent.



-A nivell de consentiment, es farà que siguin editables. Els consentiments ara mateix estan
fets per dates, no per cursos. Els lligaran als cursos. Que quedi clar en el consentiment què
es opcional i què és obligatori.
-En la nova versió hi haurà millores per introduir caràcters especials .
-Ara hi ha obligació d'un segon cognom, i hi ha famílies de fora que només tenen un.
S’eliminarà l’obligació.
-Quan dones d'alta un nen, serà obligatori posar el curs perquè moltes famílies no ho feien i
després no els surten les extraescolars que poden fer.

8.Precs i preguntes
-Demana la paraula la Sra.Marta Jordana: Quan es podran reiniciar les extraescolars
d'adults? S'ha fet la consulta a la Isabel i ella diu que no es poden reempendre. Volen saber
si es podran fer en algún moment o no, en aquest curs.
La Sra. Susana Adell ratifica que amb batucada els passa el mateix. Tenen nens de
secundaria, que en principi ja poden fer extraescolars però no han pogut començar. La
Isabel va preguntar a la referent del cap sobre el tema i  va dir que no.
Es vol saber si es podrà o no reemprendre els extraescolars amb nens més grans i adults.
El Sr. Pep Sala pot passar la legislació que s'aplica ara en activitats esportives per poder
justificar a la Isabel si es podrà o no tornar a fer les extraescolars d'adults. La qüestió està
en si s'assimila el pati com a recinte escolar (no hi haurà res a fer),o si s'assimila com a
pista esportiva descoberta.
Es comenta que al desembre hi havia les mateixes restriccions i podíem fer, i ara no. La
resta d'escoles del barri, fan batucada i ioga d'adults.
La Sra Júlia Vilà s'ofereix  a parlar amb a Isabel per veure quines son les condicions en què
es podrien tornar a fer les activitats o no.
La Sra. Mercè Medina  pensa que pot ser que el centre no vulgui que entrin persones
alienes a l'escola, i per això no és puguin reemprendre les activitats amb adults.

- Correu Afa passar-lo a gmail.
La Sra. Júlia Vilà comenta que amb la nova secretària es fa servir el drive i que seria molt
més accessible tenir un gmail de secretaria de l'Afa, en comptes del correu que tenim ara.
La sra. Marta Jordana diu que en el moment que es va crear el compte, només existia
hotmail.
Es decideix fer el canvi a gmail.

-La caseta ha quedat molt ben ordenada i s'ha fet un inventari i llista de tot el que tenim.
Es va aprofitar per fer inventari de l’equipació de l’escola que teníem més la que ens han
donat. Habitualment es venia a la festa de Nadal però per la pandèmia no s’ha celebrat. La
Sra. Mercè Medina comenta que es podria fer una venda online que fos sostenible en el
temps i que no passés per les nostres mans, com un tipus de "wallapop". La Sra. Júlia Vilà
respon que els xandalls venen de diferents vies: gent que marxa de l'escola, gent que ho
dona a L’AFA o peces que ens arriben del bagul d'objectes perduts quan ningú ho reclama.
Per tant no es pot fer una compravenda entre famílies. La Sra. Mercè Medina planteja que a
la web es podria fer un formulari per que si algú està interessat en alguna peça, poder
contactar-hi. Es podria encarregar la comissió de sostenibilitat.
La Sra. Joana Mulero comenta que la situació que tenim ara de molt stock és temporal
perquè no hi ha festes, però quan es reprenguin es vendrà de nou per aquesta via. Per tant
no s’hauria de fer un formulari ni app que porti molta feina perque s’usarà poc temps.



La Sra. Mercè Medina indica que amb l'inventari que es té ara, es podrien fer dues
setmanes de venda o posar un dia específic (per exemple el primer divendres de mes). I per
evitar aglomeracions, posar dia i hora per l'entrega i pagament.
Sostenibilitat es compromet a organitzar la venda dels xandalls.
La Sra. Júlia Vilà parlarà amb la Isabel per veure com es pot fer arribar a les noves famílies
de P3 l'existència del servei de venda de xandalls.

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 21 d'abril de 2021 a les 20:30 hores de forma
telemàtica a través de ZOOM.


