
JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA                           10 DE JUNY DE 2021 

 

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES I 

ALUMNES DE L’ESCOLA PROVENÇALS, EFECTUADA DE MANERA TELEMÁTICA A 

TRAVÉS DE  L’APLICACIÓ ZOOM, EL DIMECRES DIA 10 DE JUNY DE 2021, A LES 

21:15 HORES, EN CONVOCATORIA ÚNICA. 

 

A Barcelona, a les 21:15 hores del dijous dia 10 de juny 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. 

 

La Junta General Extraordinària queda constituïda amb un total de 8 Assistents ressenyats 

a continuació: 

 

Directiva i vocals (7): Sra. Eva Sánchez, Sra. Marta Jordana, Sra. Joana Mulero, Sra. 

Susana Soriano, Sra. Mercè Medina, Sra. Júlia Vilà i Sra. Adriana Docampo. 

 

Socis (1): Sra. Mireia Payès. 

 

La Sra. Júlia Vilà comença explicant per què s'ha convocat aquesta reunió extraordinària.  

Amb la defunció del Michael Babel amb prou feines estan acabant el curs i no amb totes les 

classes. De cara el curs vinent el seu cunyat no dóna una resposta clara sobre si podran 

continuar o no (ni al Provençals ni a altres centres on fan classes com l’Institut Salvador 

Espriu) i ens trobem que ja hem d’obrir inscripcions pel Curs 21/22. Com a conseqüència, 

en poc temps s’ha buscat una empresa per substituir Babel dins l’oferta. La nova empresa 

es diu Play&Learn, acadèmia del barri, que ja té alumnes de l’escola, i amb metodologia 

diferent del kids&us i podria assumir la mateixa oferta, si bé no tan econòmica com Babel. 

 

Inicialment Play&Learn ha estat aprovada via votació telemàtica en el grup de whatsapp de 

Junta. Tanmateix, veient que s'ha generat certa controvèrsia amb la decisió i que dins la 

pressa per trobar una empresa substituta no s’ha valorat la possibilitat de quedar-nos 

només amb kids&us com a proveïdora d’activitat d’anglès, s'ha decidit convocar una reunió 

amb aquest punt en l’ordre del dia i així parlar del tema i exposar arguments i punts de vista 

de forma més ordenada i raonada.  

 

En resum tenim dues opcions a valorar: 

● Substituir Babel per una altra empresa 

● Continuar només amb kids&us 

 

 

 

 



Pren la paraula la Sra.Susana Soriano,que ha format part de la comissió de Kidsandus 

durant 4 anys. Explica que la directora de l'acadèmia Kidsandus Sant Martí s'ha posat en 

contacte amb la comissió perquè han quedat sorpresos amb la proposta de donar 

continuïtat a Babel amb l'empresa Play and Learn. Des del seu punt de vista són 

competència directa ja que també usen jocs i cançons per l’aprenentatge i que de cara a les 

famílies pot crear confusió entre les dues empreses i fer créixer una opció en detriment de 

l’altra.  

 

La Sra. Susana Soriano recorda que en el seu moment kids&us va entrar a l’escola, tot i ja 

ser-hi Babel, per dues raons principals:  

● Oferir una metodologia molt diferenciada respecte Babel 

● Tenir un volum molt gran de nens del Provençals que anaven a les seves acadèmies 

per la qual cosa fer l’activitat a l’escola suposava una facilitat logística i econòmica 

molt gran per a moltes famílies.  

 

Durant 5 cursos han conviscut totes dues empreses, tot i no ser habitual tenir-ne dues 

oferint anglès en una mateixa escola. Ara que una de les empreses no segueix caldria 

valorar l’opció de quedar-se només una, ja que no és obligat substituir-la. I si en un futur es 

considerés que l’empresa actual no dona el servei que es necessita plantejar-se la seva 

substitució per una altra, però no tornar a la situació de tenir-ne dues en paral·lel.  

 

S'obre el debat en el que participen totes les assistents.  

 

La Sra. Júlia Vilà comenta que actualment hi ha 22 nens que potencialment podrien 

continuar anglès amb la nova oferta, tot i que no és segur. La Sra. Marta Jordana opina que 

se’ls hi hauria de donar continuïtat. Tanmateix no han arribat peticions en aquest sentit de 

les famílies afectades.  

 

Es valora que l’acceptació del kids&us és molt alta a l’escola amb actualment 88 alumnes 

inscrits. A més l’empresa col·labora activament amb l’escola organitzant activitats per la 

English Week i d’altres que aquest any s’han vist condicionades per les restriccions 

degudes a la covid. Des de l’escola estan molt satisfets amb la gestió dels espais i les 

incidències que es puguin produir.  

 

Però hi ha elements negatius en l’opció de Kids&us, com que només es pot fer al migdia 

(per les tardes el professors fan classe a l’acadèmia) i que a partir de 3r si no s’hi ha entrat 

no es pot fer una activitat d’anglès. I també que el preu és prohibitiu per algunes famílies.  

 

Es passa a votar qui està a favor de continuar només amb una empresa d’anglès i que 

aquesta sigui Kids&us:  

● 3 vots a favor 

● 3 vots en contra 

● 1 abstenció 

Davant de l’empat el vot de qualitat de la presidenta decanta la votació a favor de quedar-

nos només amb una empresa d’anglès i que aquesta sigui Kids&us.  

 

 

Sense res més a tractar, s’aixeca la sessió a les 22:20 hores, signant amb el vistiplau: 



 

Vº Bº 

                         

SRA. PRESIDENTA                                SRA. SECRETÀRIA 

 

 

 

 

 

 

Júlia Vilà de las Heras                     Adriana Docampo Grangel 

 

 


