
JUNTA GENERAL ORDINÀRIA                           19 DE MAIG 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 19 DE MAIG DE 2021, A LES 

20:30 HORES, EN CONVOCATORIA ÚNICA. 

 

A Barcelona, a les 20:30 hores del dimecres dia 19 de maig 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 de 13  Assistents ressenyats a 

continuació: 

 

Directiva i vocals (9): Sra. Eva Sánchez, Sra. Marta Jordana, Sra. Joana Mulero, Sra. 

Susana Soriano, Sra. Olga González, Sra. Mercè Medina, Sra. Anna Poch, Sra. Júlia Vilà i 

Sra. Adriana Docampo. 

 

 

Socis (4): Sra. Susana Adell,  Sra. Mireia Payès, Sra. Estela Pacheco i Sra. Esther Ruiz. 

 

 

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. Donació Unai 

3. Ronyonera Portamascaretes P3 

4. Projecte “Protegim les escoles” 

5. Uralites 

6. Venda equipació segona mà 

7. Babel 

8. Mecanografia 

9. Samarretes 100% cotó 



10. Consell escolar 

11. Precs i preguntes 

 

 

1. Aprovació Acta anterior. 

Aquest mes no ha pogut ser revisada ni publicada encara, així que queda pendent 

d’aprovació. 

La Sra. Mercè Medina, comenta que potser seria millor aprovar l’acta en junta abans de 

penjar-la al blog. Primer, que la tinguin els membres de la junta, la revisin i després aprovar-

la en junta. Un cop votades, publicar-les. Comenta que, com des de fa uns anys les actes 

son tan detallades, són més susceptibles a correccions. 

La Sra. Júlia Vilà diu que formalment es podria fer així, però que a la pràctica afegeix més 

gestió i donat que quasi mai hi ha correccions no val la pena. Si es donés el cas de 

modificar un acta en el moment de fer la votació es corregeix i es torna a pujar al blog.  

La Sra. Adriana Docampo comenta que les actes es revisen abans de ser enviades a 

comunicació i que estan pujades a una carpeta del drive on, si es vol, es pot tenir accés.  

 

2. Donació Unai. 

Pren la paraula la Sra. Júlia Vilà. A tots  ens ha arribat la notícia de l’Unai, un exalumne del 

Provençals (i germà d’una alumna que cursa 6è a l’escola), que està rebent tractament 

mèdic a Suïssa. Es proposa si a nivell d’AFA podriem fer una aportació econòmica. 

La Sra. Anna Poch comenta que si es fa, es crea precedent, però com no hi ha molts casos 

així, des de l’AFA, podríem ajudar . 

S’obre un petit debat sobre la quantitat de l’aportació i s’acorden 200 euros. 

Votació a favor de fer una donació de 200€ de part de l’AFA per l’Unai. 

Vots a favor: 9  

Vots en contra: 0 



Abtencions: 0 

 

3. Portamascaretes P3 

La Sra. Júlia Vilà pren la paraula. No sabem la situació covid’19 que hi haurà de cara la curs 

que ve, no sabem si la mascareta continuarà sent obligatoria o no a l’escola, tot i que té 

pinta que al setembre es començarà amb les mateixes directrius que tenim ara.  

En el cas que es comenci el curs amb mascaretes, s’haurien d'encarregar com a mínim 50 

portamascaretes pels nens que entrin a P-3 i alguna més per altes a d’altres cursos.  

S’inicia un debat on sorgeixen algunes dubtes: 

- La Sra. Mercè Medina pregunta amb quant de temps s’haurien d’encarregar? ( La 

data màxima seria mitjans d’agost) 

- S’hauria d'assegurar el preu dels portamascaretes. La Sra, Anna Poch s’encarregarà 

de preguntar si es manté el preu (4 euros/unitat si les compra l’AFA, 7 euro/unitat si 

la compren les famílies) 

- Es planteja que si les comprem, es crea precedent ja que l’any anterior ho va 

finançar l’AFA de forma extraordinària. Esperem que no s’allargui més cursos la 

situació i que pel curs 22-23 no haguem de comprar portamascaretes. A partir 

d’aquest anys a l’AFA li suposa una despesa de 200 euros anuals aprox. 

- La Sra. Mireia Payés aporta que si es una despesa per quedar-se, es podria 

descomptar de l'aportació anual de l’AFA a l’escola. 

Votació a favor de la compra de portamascaretes als nens de P3, descomptant de 

l’aportació de l’AFA a l’escola: 

Vots a favor: 9 

Vots en contra: 0 

 Abstencions: 0 

 

4. Projecte “Protegim les escoles” 

Pren la paraula la Sra. Mercè Medina, que comparteix pantalla amb els assistents. 



Protegim les escoles, és un projecte de l'ajuntament que té com a objectiu convertir l’entorn 

de l’escola en un lloc de trobada amb menys contaminació, més saludable i agradable. La 

nostra escola ha estat escollida, juntament amb altres 53 centres, perquè, entre d’altres 

motius, els nivells de contaminació atmosfèrica eren força elevats. Van convocar una reunió 

per explicar en què consisteix el projecte i els timings.  

És un procés participatiu amb idea que el que es faci, sigui amb la participació de les 

famílies, claustre i nens. 

La Sra. Mercè Medina explica les fases del projecte: 

Fase 0: Ja està feta. El centre ha emplenat un questionari on hi havia preguntes sobre 

quines necessitats té el centre en les entrades i sortides, i en el seu entorn més immediat.  

Fase 1: És en la que estem. Procés participatiu on es recolliran totes les suggerències fetes. 

Es prepararan unes fitxes resum (famílies, infants, docents). Hi ha termini fins al 18 de juny. 

A finals de juny, faran una primera reunió de treball amb l'equip redactor del projecte 

urbanístic. A partir d'aquí tindran l'estiu al mig per presentar un avantprojecte, que 

presentaran a mitjans de setembre. 

Fase 2: Es farà una reunió on es presentarà l'avantprojecte a famílies, mestres i alumnes. 

Fins al 15 d’octubre es podrà valorar i suggerir canvis  al projecte. 

Fase 3: Es presentarà el projecte definitiu. 

L'estiu que ve, el del 2022 és quan es faran les obres. 

Sembla que es faran actuacions semblants a les  que s’han fet a la superilla. No es va parlar 

de casos concrets, ja que la reunió va ser per a 54 escoles. En el nostre cas, amb l'eix Perú, 

pot ser que la remodelació urbanistica sigui més forta. 

Ens demanen que, col·lectivament, cocreem el projecte. Ens han donat una guia, on ens 

proposen com recollir les necessitats. Cal posar especial atenció en l'aportació que poden 

fer els infants. 

Les famílies estan representades per l’AFA. La Sra. Mercè Medina s’ofereix per continuar 

amb el tema, i la Sra. Esther Ruiz s’ofereix a ajudar-la, ja que és un tema que li resulta 

interessant. 



S’ha d’organitzar un debat amb les famílies, i des de l’Ajuntament es donen pautes sobre 

com fer-ho. Si l’AFA no és capaç d'organitzar aquest debat, s'ofereix un qüestionari que 

puguin omplir les famílies com a alternativa. 

En el material que s’adjunta hi ha fotos, actuacions que s’han fet a altres centres que ens 

serveixin de base per poder fer el debat. 

La informació recollida durant el debat, s’ha de resumir en una fitxa i presentar-la abans del 

18 de juny. 

Les Sres. Anna Poch i Adriana Docampo comenten que hi ha poc temps per organitzar i fer 

difusió de tota la informació referent al debat.  

La Sra. Anna Poch proposa passar un mini qüestionari a les famílies perquè tinguin una 

idea del que es parlarà i després fer el debat. 

La Sra. Mercè Medina creu que seria afegir feina, però que estaria bé fer arribar a les 

famílies informació prèvia per quan es faci el debat. 

Es conclou que a través dels delegats, es farà arribar la convocatòria del debat i la 

informació, per si les famílies volen mirar-la abans del debat. 

Es farà el debat pel zoom de les juntes la setmana del 7 de juny. Queda pendent fixar dia i 

hora per fer el debat. 

  

5. Uralites 

La Sra. Mercè Medina exposa que hi ha una iniciativa que segueixen alguns centres 

propers, que reclama que es treguin les uralites en mal estat dels edificis propers als 

centres educatius. La uralita és cancerígena, té una vida útil de 40 anys, i a partir d’aquest 

moment és quan deixa anar fibres que són perilloses en inhalar. Sant Martí és un barri amb 

moltes uralites, així que podria ser una bona iniciativa a la que adherir-se. 

A la vora de l’escola (illa delimitada per Perú-Bilbao-Bolivia-Castella), en una inspecció 

ocular que han dut a terme membres de l’AFA, shan detectat varies teulades d’uralita, la 

majoria en mal estat, i coincideix amb camí escolar de moltes famílies. 

Les escoles La Llacuna, Fluvià i d’altres han detectat uralites a prop dels seus centres  i 

s’estan movent al respecte. 



La qüestió és si ens sumem a la proposta. Si les escoles fem pressió, l'ajuntament pot ser 

que tingui més en compte el tema i faci retirar les uralites. 

No se sap ben bé encara què hem de fer exactament com a AFA perquè s’està engegant la 

proposta. Per ara, seria afegir-nos al grup de treball per si es fan propostes d’actuacions i 

per estar al cas del tema.  

La Sra. Anna Poch creu que està bé estar al cas, com a oients. 

La Sra. Estela Pacheco confirma que els edificis dels carrers Castella/Bilbao/Perú tenen 

uralites i s’ha informat sobre la plataforma “No amiant”. El 25 de maig hi ha una xerrada 

contra l’amiant, i ella s’ofereix a assistir. Es geolocalitzen i es denuncien a l’ajuntament. Fins 

al 2027 hi ha temps per treure-les. S'ofereix a portar el tema dins del grup de treball que 

s’ha creat al barri. 

Votació a favor d’afegir-se al grup de treball creat per les escoles del barri per mirar de fer 

treure les uralites de l’entorn escolar.  

Vots a favor: 8  

Vots en contra: 1 

Abstencions: 0 

 

6. Venda equipació segona mà. 

Pren la paraula la Sra. Mercè Medina, de la comissió de Sostenibilitat. S’han venut 20 

comandes efectives. S'han recollit uns 179 euros. 

Com a conclusió, no val la pena l’esforç i muntatge que suposa organitzar la venda a banda 

de les festes de l’AFA on s’acostumen a vendre en temps no covid, donat el baix nombre de 

famílies que acaben comprant. També s’ha de tenir en compte l'estat de la roba, ja que s'ha 

de poder veure i valorar cadascú si ho vol o no abans de decidir comprar. 

L’ideal és muntar una parada, tot i que ara no hi ha festes i no s'ha pogut fer. De cara al 

futur, hauríem d’esperar a que les festes tornessin a ser possibles.  

Comenta que en el mateix horari que es va habilitar per vendre, només una família va portar 

material, tot i que se sap que hi ha més famílies que volen donar.  



La Sra. Anna Poch comenta que no hi ha prou amb un dia una hora per que tothom que 

vulgui portar roba, la porti. 

La Sra. Olga Gonzàlez pregunta si no es podria deixar un punt habilitat a l’escola on poder 

deixar roba, com un carro o algún contenidor, com es fa per la recollida de menjar 

d’Avismon. També comenta si es podrà posar parada a començament del curs vinent. Tot 

dependrà de la pandèmia i de com comenci el curs que ve.  

La Sra. Júlia Vilà parlarà amb la directora sobre el tema d’habilitar un punt on deixar la roba 

que es vulgui donar en uns dies concrets. .  

  

7. Babel 

La Sra. Júlia Vilà explica que continua la incertesa de cara al curs que ve sobre si Babel 

podrà continuar amb la seva oferta o no. L’empresa està intentant acabar aquest curs, tot i 

que les classes que feia en Michael no es fan, i alguns professors han marxat i no tenen 

substituts.  

La comissió està en contacte amb ells però no acaben de donar resposta clara ni 

explicacions sobre què faran. I cal plantejar què fem si no continuen.  

Babel dona un anglès més tradicional, Kids&us té una altra metodologia i es comenta com 

mantenir una alternativa a Kids&us. 

En Ricky, pare de l’escola i professor d’anglès, es presenta i presenta l’academia Red Bus, 

que fa classes extraescolars d’anglès en altres centres. És una empresa de fora de 

Barcelona, però tenen interès en fer classes a Barcelona també. Ensenyen llengua anglesa 

amb jocs, cançons, desde A1 a C1 i és un sistema que va molt bé per nens, parlant i 

utilitzant l'anglès com a llengua vehicular a les classes. Red Bus s'adapta a les restriccions i 

es poden fer les classes online si es requereix. Són classes online molt divertides. Evaluen 

el progrés dels nens dos cops l’any. 

El Ricky també té una empresa personal dirigida a nens nadius bilingües, en modalitat 

online. Té la flexibilitat de les dues empreses i pot adaptar-se al que demani l'escola. 

D'aquí a dues setmanes hauríem de tenir l'oferta presentada per posar-la a l’AFAGEST i 

poder fer-la pública. 



Concloem que s’ha de tenir clar que farà Babel, i un cop clar, veure l'oferta que oferim i 

podríem valor l’empresa Red Bus. 

La Sra. Esther Ruiz ens anima a veure les google reviews de Red Bus per conèixer millor 

l'empresa, que ens farà arribar una oferta. 

La Sra. Eva Sánchez comenta que l’empresa ens hauria de fer una proposta i pressupost 

real a raó de les necessitats que tenim: grups reduïts, horari de tarda, de P3 a 6è.  

Es comenta que si no es té clara l’oferta quan s’hagi de publicar les graelles (tot i que s’ha 

de resoldre la incertesa o posar una data límit per saber si continuaran o no), es deixarà el 

forat a la graella indicant que l’anglès de tarda queda pendent de concretar. .  

 

8. Mecanografia 

La Sra. Mercè Medina diu que hi ha hagut canvis en la proposta de mecanografia. 

L’empresa creu que és millor, des d’un punt de vista pedagògic, fer les sessions menys 

espaiades i per tant fer 2h setmanals en un trimestre que 1h setmanal durant dos trimestres. 

Començaran les 20 sessions la setmana tornant de vacances de Nadal, fent-ne dues a la 

setmana. Es faran dos grups, un dilluns i dimecres i l’altre dimarts i dijous per adaptar-se 

millor als horaris de cada família. 

  

9. Samarretes 100% cotó 

La Sra. Mercè Medina comenta que a la Palma es va demanar que es tinguessin 

samarretes de cotó 100%, però quan vas a comprar no l'ofereixen. Si la demanes 

especificament, posen pegues. 

La que es ven “per defecte” té una composició de 50%-50% i no es tan sostenible i és pitjor 

per qui té la pell delicada. Des de la comissió de sostenibilitat es vol fer una entrada al blog, 

on s'expliqui que es poden comprar samarretes de cotó i els seus beneficis. 

Es vol demanar a la comissió de xandalls que avisi a La Palma que es farà promoció de les 

samarretes de cotó, per a que tingui stock. Es considera que no cal avisar, que si veuen que 

hi ha més demanda, ells mateixos ja demanaran més stock. 



La Comissió de sostenibilitat farà la noticia/ publicació i es penjarà al blog.  

  

10. Consell Escolar. 

Properament hi haurà consell escolar, hi ha algun tema que es vulgui tractar? 

La Sra. Júlia Vilà diu que es podria preguntar sobre com serà el curs vinent en quant a 

restriccions per la covid. 

També es podria parlar sobre els espais del migdia per extraescolars, tot i que potser es 

millor veure la demanda real i a partir d’aquí veure quants espais es necessitaran.   

  

11. Precs i preguntes 

- Detall Pocapor 

La Sra. Eva Sánchez proposa comprar o preparar una cistella-regal per la família que ha fet 

el Pocapor. La direcció del centre s'ha ofert a col·laborar a fer el detall. 

S’obre un petit debat sobre si és millor comprar una cistella feta o prepara-la nosaltres amb 

productes del Carrefour, i així aprofitar les targetes. La Sra. Mireia Payès s'ofereix voluntària 

per muntar la cistella amb el pressupost que hi hagi.  

Presentaran al Pocapor a la festa de final de curs, i es convidarà a la família. S’aprofitarà el 

moment per donar la cistella com a agraïment.  

  

-Oferta extraescolars 

La Sra. Júlia Vilà comenta que el 31 de maig ha d’estar l’oferta d’extraescolars feta, hem de 

tenir clara la graella per penjar-la. La renovació dels extraescolars serà  del 14 al 20 de juny 

i del 21 al 30 es faran les noves altres. El dia 2 de juliol tindrem els grups i places clares. 

La Sra. Mercè Medina demana si es podria posar mecanografia a la graella, i fer la 

inscripció ja, si es vol. S’acorda que a la graella sortirà “Mecanografia 2n trimestre” i a 

l’AFAGEST es donarà l'opció d’inscriure's amb les mateixes dates que la resta 



d’extraescolars per poder saber el volum de nens que hi haurà. Tot i així, fins a finals de 

desembre no es tancaran les inscripcions, ja que l’activitat començarà al segon trimestre. 

La Sra. Esther Ruiz comenta l'experiència que ha tingut amb algun extraescolar aquest any 

ha estat una mica fluixa, i demana on es poden presentar queixes i comentaris. 

La Sra. Júlia Vilà respon que si és una extraescolar de cet10 es pot parlar amb la Mónica, i 

si ella no donés una resposta satisfactòria, es pot parlar amb la comissió corresponent 

(Encarni). 

  

-Canvis en càrrecs 

La Sra. Susana Adell exposa que deixa la comissió de batucada, i ha demanat si algú vol 

continuar, pero de moment res. Si l'any que ve el seu fill segueix en batucada, la Sra. Eva 

Sánchez podrà portar la comissió 

La Sra. Eva Sánchez deixa la tresoreria, i estem buscant a algú que s'animi a ocupar el 

càrrec. S’han enviat e-mails i de moment, res.  La Sra. Júlia Vilà comenta que s’enviarà un 

tercer e-mail i sinó un whatsapp.  

  

Sense res més a tractar, s’aixeca la sessió a les 22:40 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 16 de juny de 2021 a les 20:30 hores de forma 

telemàtica a través de ZOOM. 

 



 


