
 

 

 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA                        1 DE JULIOL 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 DIJOUS DIA 1 DE JULIOL DE 2021, A LES 21 

HORES, EN CONVOCATORIA ÚNICA. 

  

A Barcelona, a les 21 hores del dijous dia 1 de juliol de 2021, dóna començament 

telemàticament a través de l’aplicació Zoom, la Junta General Extraordinària, 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 11 Assistents ressenyats 

a continuació: 

  

Directiva i vocals (8): Sra. Eva Sánchez, Sra. Anna Poch, Sra. Joana Mulero, Sra. Encarni 

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

  

Socis (3): Sra. Meritxell Cabezón, Sra. Alejandra Figueroa, Sra. Mireia Payès. 

  

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

Comenta que, davant de la decisió per part de l'Afa de suprimir l'oferta de l'extraescolar 

d'anglès per la tarda el curs 21/22 (veure acta Junta extraordinària 10/6), un grup de 

famílies ha fet arribar una carta, firmada per 92 famílies (70 famílies membres de l'Afa), on 

es demana que es reconsideri la decisió. 

Degut al volum de famílies que firmen la petició s’ha convocat la present Junta 

extraordinària per parlar novament el tema i reavaluar la decisió presa. 



 

Assisteix la Sra. Alejandra Figueroa com a representant de les famílies que han enviat la 

carta. Agraeix que es doni l'oportunitat de tornar a parlar del tema. 

Exposen un seguit d'arguments (tant metodològics, com de conciliació i econòmics) pels 

quals demanen tornar a posar l'anglès per la tarda. 

També exposa que l’Afa hauria de donar continuïtat als alumnes de Babel, donar una opció 

als alumnes que vulguin fer anglès per la tarda. 

Es resumeix els arguments de la carta en tres punts: 

-Es demana que continuï una opció d'anglès per la tarda, per afavorir la conciliació familiar, 

-Opció d'anglès més assequible econòmicament per tothom, 

-S’exposa que l’opció de l’empresa Kids&Us té un sistema molt diferent de l’opció que hi 

havia fins ara a la tarda i a més, no admet alumnes més enllà de segon. 

Una altra qüestió que s’exposa es que l'empresa Babel ja no donava el servei com el 

donava abans, cosa que va fer que hi hagués una baixada de la demanda, però que si 

s'oferís anglès de nou per la tarda amb un bon projecte, moltes famílies podrien sumar-se a 

l’extraescolar. 

Les famílies afectades, s'han quedat sense alternativa a l'escola, demanen una solució per 

aquest nou curs 21-22, no de cara al següent 22-23, que es el que es va acordar a la junta 

anterior (presentar un nou projecte al març de 2022 d’extraescolar d’anglès per la tarda i 

valorar-ho amb temps). 

  

Pren la paraula la Sra. Júlia Vilà de las Heras, comentant que s'ha donat una situació 

excepcional per la situació de l'empresa Babel, per les dates i el calendari, i no hi ha una 

solució fàcil a curt termini. A la junta extraordinària anterior, on es va decidir prescindir de 

l’activitat, es van tenir en compte altres factors a part dels esmentats per l’Alejandra: 

-No es va poder estudiar bé l'empresa que teníem per substituir Babel per la precipitació en 

les dates i poder prendre una decisió informada. 

-A nivell d’inscripcions, es va valorar que eren poques famílies. 

-L'escola no volia tenir, en el seu moment, dues empreses d'anglès. 

- Kids&us va entrar perquè sabíem que hi havia una alta demanda (quasi un quart dels 

alumnes de l’escola ja n’eren usuaris i així es facilitava la logística a les famílies i els hi 

sortia més econòmic que a l’acadèmia). L’oferta era, a més, molt diferenciada en 

metodologia.   

-Pel curs 21-22 la decisió va ser no substituir Babel, però deixant la possibilitat oberta de 

tornar a estudiar-ho quan es presentin les noves extraescolars al març que ve. 



 

-Fer el canvi ara, amb tots els alumnes inscrits a altres extraescolars, seria molt disruptiu ja 

que les famílies podrien apuntar-se a la nova i grups que ja estan formats es podrien desfer 

o si s’apunten i després no surt generaria confusió. 

  

S’obre un debat en el que intervenen gairebé tots els assistents a la junta. 

-La Sra. Susana Soriano fa memòria i comenta que Kidsandus va donar l'opció en el 

moment que van començar a l’escola, de fer speakings pels nens més grans que no podien 

optar al seu mètode. Es podria parlar amb ells, a veure si podrien fer alguna activitat amb 

els nens que feien Babel que per edat ja no podrien sumar-se a les classes regulars i que 

volen continuar fent anglès. Així les famílies podrien tenir una continuïtat (tot i que s’haurien 

de veure les condicions). 

Es comenta que lo habitual és que una única empresa doni un servei determinat, i això va 

pesar en l’anterior junta, en la decisió de no substituir Babel. Durant aquests anys han 

conviscut, però no era lo ideal. 

Estaria bé fent un sondeig a les famílies i saber la demanda real que tindria l'extraescolar 

abans de tornar o no a parlar del tema de cara al curs 22-23. 

  

-La Sra. Encarni Valdivia comenta que les famílies valoren molt que es doni l'oferta d'un 

idioma. S'ha de poder donar accés a les famílies a un anglès d’acord al nivell de l'escola, i 

econòmicament més assequible que l’actual oferta. És molt profitós poder fer anglès. 

Eliminant l’opció d’anglès a la tarda i a un preu més assequible, s'ha deixat sense cobertura 

a moltes famílies. 

Vol remarcar que son com dues extraescolars completament diferents. A part de l’horari, en 

mètode. Comenta que les extraescolars al migdia (música o kidsandus) es fan en aquest 

horari i no tenen opció a canvi a la tarda perquè ells no poden fer classes per la tarda, ja 

que tenen ells classes a la seva acadèmia. 

Proposa de cara al curs que ve, fer un estudi mitjançant un google doc on es recullin les 

necessitats en qüestió d’anglès extraescolar de les famílies de l’escola i a partir d’aquí veure 

els interessats i tirar endavant una nova proposta o no. 

-La Sra. Mercè Medina creu que es un extraescolar important, per això estaria bé de cara 

l’any que ve, estudiar una oferta concreta. 

-La Sra. Anna Poch remarca que és important escoltar el que ha dit un gruix important de 

famílies de l'escola, ja que és l’essència de l’Afa.  S’ha escoltat la petició de les famílies i 

s’ha convocat una segona junta extraordinària per parlar del tema. Remarca tota la feina i 

temps que això suposa per part de l’Afa. 

Hi ha més intervencions, però repetint arguments i pros i contres. 

  



 

La Sra. Júlia Vilà de las Heras dóna per concluit el debat i es passa a votar. Votem si pel 

curs 21-22 hi haurà oferta d'anglès activa per la tarda, amb tot el que implica? 

 Vots a favor: 2 

 Vots en contra: 5 

 Abstenció: 1 

  

Queda pendent si hi haurà una solució per les famílies usuàries de Babel per aquest curs 

“pont”. 

Així doncs, pel curs 21-22 no hi haurà oferta d'anglès a la tarda. Pel curs 22-23 es tornarà a 

parlar de la introducció de l'anglès a l'oferta. 

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 

  

  

 


