
JUNTA GENERAL ORDINÀRIA                           21 D'ABRIL 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 21 D'ABRIL DE 2021, A LES 20:30 

HORES, EN CONVOCATORIA ÚNICA. 

 

A Barcelona, a les 20:30 hores del dimecres dia 21 d'abril 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 15  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 (6): Sra. Sonia Mármol, Sr. Pep Sala,Sra. Susana Adell, Sra. Sònia Rodríguez, Sra. 

Alejandra Figueroa i Sra. Mireia Payés. 

 

 

 

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. Fotos Grupals. 

3.  Reunió Entorns Escolars. 

4. Venda de Xandalls 

5. Instituts: Confirmació no adscripció 22@ 

6.  Precs i preguntes 

 

 

 

Es demana un canvi en l’ordre del dia, passant en segon lloc el punt 5, corresponent a 

Instituts. 

 

1.Acta anterior 

S'aprova l'acta de la junta anterior corresponent al dia 21 de març de 2021 per unanimitat. 



 

 

2. Instituts 

Pren la paraula el Sr. Pep Sala explicant que, en aquests moments, ens trobem a mig 

procés de prematrícula.  

En quant als alumnes de sisè del Provençals, les dades estan així: 

-15 alumnes han fet la preinscripció al IES  Salvador Espriu, entrarien tots i  hi ha un sobrant 

de 11-12 places per nens que l'han demanat i no son de centres adscrits. 

-20 alumnes han fet la preinscripció al  22@, entrarien tots. 

-10 alumnes han demanat el Caterina Albert, degut a que hi ha sobredemanda, no entrarien 

tots directament, i s’haurà d’anar a sorteig. 

-6 alumnes han optat per altres centres. 

 

El Sr. Pep Sala comenta que la Sra. Estela Pacheco s'està introduint a la comissió d'instituts 

de cara a l'any que ve. 

Com es va avançar en anteriors juntes, es va tenir una reunió amb el consorci, on ens van 

comunicar que l'institut 22@ no tindrà continuïtat com a centre adscrit al Provençals. 

Encara no és una decisió que estigui al 100% assegurada, ja que en un futur hi haurà més 

noticies, perquè hi haurà més reunions. 

 

 

3. Foto grupal 

Pren la paraula la Sra. Alejandra Figueroa, Delegada de 2B. Comparteix amb tots pantalla, 

on hi ha una diapositiva on s’explica la proposta i hi ha preus d’impressions. 

Explica que avui s'han fet les fotos de sisè i amb la directora han estat comentant que degut 

a la pandèmia no s'han fet les fotos de Minerva dels alumnes, com es feia cada any.  

La foto de sisè s'ha fet sense mascareta, però amb distància d'un nen a l'altre. 

 

La idea que es proposa per P3 fins a 5è (ja que 6è ja tenen les fotos grupals i individuals 

fetes) és que un pare o mare de cada classe es faci responsable de fer una foto grupal. 

Es pregunta si es necessita una autorització específica per fer una foto d'aquest tipus. Es 

comenta que a l‘hora de parlar del tema a cada grup-classe, seria el moment per preguntar 

si tothom està d’acord en que el seu fill hi surti, pel tema dels drets d’imatge. 

La Sra. Anna Poch comenta que pot ser que altres anys no es demanés cap autorització 

específica per aquesta foto, ja que a les fotos surten tots els nens (inclosos els que no 

surten a les altres, que potser sí que van signar un document per aquesta foto 

específicament en el moment). 

S’obre debat sobre com donar les fotos, si en versió digital o en paper.  

Si es donés en paper, sorgeix la qüestió de com distribuir les fotos, ja que podria ser un 

problema, per això es planteja només donar-les en versió digital i que cadascú faci les 

impressions que vulgui. Així l'AFA s'estalvia el cost d’unes impressions que no tothom vol.   

  

La idea i metodologia ens sembla correcta a tots, així que la Sra. Júlia Vilà, la Sra. Anna 

Poch i la Sra. Alejandra Figueroa  s'encarregaran de parlar amb la directora i traspassar-li la 

proposta. Se li plantejarà fer una foto grupal amb distància i sense mascareta, si no ho 

accepta, foto grupal amb mascareta. 

Per últim es comenta que la foto forma part de la cohesió de grup, així que de cara a l'any 

que ve estaria bé fer-la a l'inici del curs.  



 

 

3. Reunió entorns escolars. 

La Sra. Mercè Medina explica que va assistir a la reunió que es va fer sobre la pacificació 

dels entorns escolars, que va ser molt sintètica. Van presentar el projecte "Protegim les 

escoles", un projecte que fa temps que s'està duent a terme. 

Volen que els entorns escolars es converteixin en espais jugables, incorporant elements de 

joc a les esplanades de davant de les escoles, perque els nens juguin mentre els pares 

xerren a la sortida de l'escola. 

Quan es facin aquestes actuacions, volen que hi hagi molta participació de la comunitat 

educativa. 

Durant el mes d’abril definiran les 30 escoles que durant l'any 2022 tindran les actuacions 

de les que es parlen. L'objectiu és que totes les escoles tinguin un espai pacificat al seu 

entorn. 

Escolliran les 30 escoles segons uns criteris: 

-Contaminació: Eix Perú (on s'engloben totes les escoles del carrer Perú, inclosa la nostra) 

té un nivell alt de contaminació. 

-Pacificar el trànsit: Estem dins de l’Eix Perú. Es vol fer que el carrer Perú d'una sola 

direcció i limitar la velocitat a 30km/h. 

-Escoles que necessiten un impuls en les comunitats educatives. 

 

La Sra. Mercè Medina comenta que complim dos dels tres criteris, així que és probable que 

siguem una de les 30 escoles escollides. 

Un cop escollida l'escola es fan reunions amb la pròpia escola, AFA, veins,... 

 

El conseller de medi ambient de Sant Martí va donar el seu email per qualsevol dubte, 

suggeriment,... 

 

 

4.Venda xandalls   

La Sra. Mercè Medina comparteix pantalla, on hi ha un qüestionari que ha creat la Comissió 

de Sostenibilitat per la venda d’equipació de segona mà. 

En el qüestionari google s’han de completar dades personals, què vols comprar (on està 

reflectit tot l'stock que hi ha disponible) i la disponibilitat per poder recollir el material. 

La idea és establir dos o tres dies per fer l'intercanvi. 

La Mercè Medina pregunta si s'entén bé el text. La Sra. Alejandra Figueroa comenta que si 

poses molt text, la gent acaba quedant-se amb 4 línies.  La Sra. Mireia Payés diu que potser 

és millor simplificar lo dels horaris, no posar tanta opció. S’obre un petit debat sobre aquest 

tema. Es conclou en que posar tota la llista d’horaris és més per caràcter informatiu, 

desprès es concentrarà la venda en dies i hores puntuals.  

 

Estaria bé, tot i que s'hauria de fer una feina prèvia, de tenir els "encàrrecs" preparats, 

identificats amb un número. Així el dia que es farà la venta serà tot molt més ràpid. Per que 

sigui àgil i no s'aglomeri gent.   

Al qüestionari hi ha un compromís de comprar el que seleccionis, tot i que si al tenir-ho hi ha 

algun problema, es pot no comprar la peça finalment. 

S'haurà de veure com organitzar l’intercanvi. Un cop els qüestionaris omplerts, veurem 

quina es la demanda real dels dies i hores. Després es fixaran dos o tres dies puntuals. 



La Sra. Anna Poch comenta que fixar tres dies estaria bé, per poder gestionar el volum de 

gent que es podria ajuntar.   

A partir de quan es podria començar a fer la venta? Abans que comenci a fer calor, per qui 

vulgui comprar samarretes de màniga curta o pantalons curts. 

Es farà arribar el qüestionari a les famílies per mitjà dels delegats. S'habilitarà una setmana 

per fer els "pedidos", després, amb les dades recollides en quant a disponibilitat, es fixaran 

els dies de recollida. Depenent del volum de demanda real, es faran més o menys grups, 

per, com ja hem parlat, evitar aglomeracions de gent.  

En el correu que s’enviarà per citar-los es recordarà que portin els diners justos. 

La Sra. Marta Jordana proposa afegir la franja horària de les 18.30h ja que hi ha nens que 

fan extraescolars a segona hora, i no tindrien opció a recollir res. 

La Sra. Júlia Vilà diu que no es una bona hora perquè no hi ha temps, ja que és l’hora de 

plegar de la Mónica. 

Si hi ha algú que vol donar material, es pot dir que els dies que s’estarà fent la venda, es 

podrà portar el material. 

Després de la venda i la recollida, s'haurà de fer un inventari nou actualitzat i tornar a activar 

la venta de cara a l'inici del curs següent. 

La Sra. Júlia Vilá ha parlat amb la directora sobre el material que tenim petit, sobre com fer 

arribar a les famílies noves quan es matriculen al juny l'opció de comprar-lo a l'escola. 

 

 

6. Precs i preguntes. 

 

-Colònies: 

La Sra. Sònia Rodriguez exposa la importància de fer colònies en horari escolar, ja que hi 

ha nens que si no ho fan en horari escolar, no ho faran mai i anar de colònies és un punt 

important pel seu desenvolupament i per la cohesió de grup. 

Es compromet, si així es decideix, a preguntar a les famílies el tema de les colònies , tal i 

com es va fer amb el “Ja nedo”. Així, sabent el que pensen les famílies, es pot proposar el 

tema a l’escola sabent del suport de les famílies. 

La Sra. Júlia Vilà comenta que des de l'AFA es va proposar fa uns dos anys a la direcció 

actual el tema de les colònies, argumentant la cohesió de grup, la importància en el 

desenvolupament de l’infant,... En aquell moment la resposta de la direcció i claustre va ser 

no. 

La Sra. Olga González proposa primer plantejar el viatge de sisè i després les colònies de 

tots els cursos. 

S'obre un debat sobre si es o no el moment de plantejar el tema. Ara mateix es pensa que 

no és bon moment per proposar-ho, s'hauria de convencer l'escola de fer colònies i a més a 

més, fer-les en temps de pandèmia.  

Es proposa fer l'enquesta l'any que ve i més endavant, plantejar-ho a l’escola i al claustre, 

que ademés, serà un claustre una mica diferent del que hi havia en el moment que es va 

plantejar. S'ha de fer un treball previ amb la direcció argumentant molt bé la proposta abans 

de presentar-ho al consell escolar. 

La Sra. Anna Poch creu que quan es presenti al claustre s'ha de tenir en compte si els 

monitors son professors de l'escola o monitors allà. La Sra. Susana Adell explica que a les 

cases de colònies ja hi ha monitors que fan les activitats. 

Com a conclusió, aquest no es un bon moment per plantejar el tema, tot i que s'ha de seguir 

lluitant el tema, per veure si en algun moment es poden implementar les colònies. 



-Públic en els partits dels divendres: 

Surt des del grup de whatsapp de delegats la proposta de que l'escola permeti l'entrada de 

pares als partits dels divendres. 

Comenten que altres escoles (la majoria concertades) deixen entrar un adult per nen 

signant un certificat autoresponsable. 

S’obre un llarg debat, ja que es un tema que afecta a moltes famílies. 

La Mónica, quan se li ha parlat del tema, diu que per norma general no entra ningú de fora, i 

que no es fan les extraescolars d'adults (ja que la direcció del centre no ho permet encara). 

Així que es incongruent que es deixes entrar a 50 pares als partits. A més del tema logístic i 

organitzatiu que suposaria per la Mónica. 

La Sra. Susana Soriano comenta que hi ha altres escoles que envien un qüestionari abans 

del partit i això fa que la "paperassa" es pogués fer abans.  

També estaria bé poder entrar per evitar aglomeracions de pares a les reixes, com s'han 

vist recentment a l’escola. 

La Sra. Marta Jordana comenta que en el cas del partits de fora, podrien deixar entrar per 

que els pares no poden anar a cap bar ni a cap lloc. 

La Sra. Mercè Medina exposa que no deixant entrar als pares, fa que s'aglomerin fora i sigui 

pitjor. En quant a extraescolars d'adults, si que l'escola no vol per què s'entén que es manté 

contacte sense mascareta fent esport i en aquest cas si que es pot passar el virus i que hi 

hagi un contagi entre ells. En el cas d'uns pares amb mascareta en un espai molt gran a 

l’aire lliure, es podria plantejar que deixessin entrar, ja que el risc de contagi seria mínim. 

La Sra. Anna Poch conclou amb que lo important és el partit i que els nens puguin jugar. 

També s'ha de valorar tota la feina i responsabilitat de més que recauria sobre la Mónica. A 

més, la norma del centre és clara en quant a deixar entrar adults al centre. 

 

Ara, es parla sobre els extraescolars d’adults. La Sra. Eva Sánchez comenta que encara no 

poden fer batucada els adults, tot i fer-ho amb mascareta a l’aire lliure.  

La Sra. Susana Adell, que va parlar amb la directora, diu que la directora va parlar amb la 

referent del CAP i va dir que no es poden rependre els extraescolars amb adults pel 

moment. En les altres escoles del barri s'estan fent les extraescolars d'adults amb les 

mesures que toquen. 

La Sra. Olga González pregunta perque se li ha fet la pregunta a la referent del CAP, en 

comptes de preguntar a algú d'educació o del procicat. Planteja si no ens podriem informar 

al procicat i tornar a  parlar amb la directora. 

S'assumeix que el centre pren la postura més preventiva i estarà en contra de rependre les 

extraescolars, així que no es plantejarà. 

A banda d’això, la Sra. Susana Soriano comenta que hi ha un grup de pares que fan 

extraescolars diumenge i entren a l'escola. Es parlarà amb l’escola.  

 

-Afagest: 

La Sra. Susana Soriano pregunta quan s'obriràn les preinscripcions de l'afagest. la Sra. 

Júlia Vilà respon que al juny ja estarà habilitat. 

La Sra. Mercè Medina demana surti mecanografia a la graella, encara que es comenci al 

gener, per que les famílies ho tinguin en compte. Seria en horari de tarda, primera franja. Al 

gener, veurem com està el tema covid,  ja que per fer l’activitat s'han de juntar grups 

bombolla. 

 

 



 

Sense res més a tractar, s’aixeca la sessió a les 22:50 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 19 de maig de 2021 a les 20:30 hores de forma 

telemàtica a través de ZOOM. 

 


