
JUNTA GENERAL ORDINÀRIA                           16 DE JUNY 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 16 DE JUNY DE 2021, A LES 

20:30 HORES, EN CONVOCATORIA ÚNICA. 

 

A Barcelona, a les 20:30 hores del dimecres dia 16 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. 

 

ASSISTENTS: 

La Junta General Ordinària queda constituïda amb un total de 12 assistents ressenyats a 

continuació: 

 

Directiva i vocals (8): Sra. Eva Sánchez, Sra. Marta Jordana, Sra. Joana Mulero, Sra. 

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

Docampo. 

 

Socis (4): Sr. Pep Sala, Sra. Sònia Mármol, Sra. Estela Pacheco i Sra. Isabel Fuentes. 

 

 

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 acta anterior 

2- Debat "Protegim les escoles" 

3- Votacions per WhatsApp: Nova empresa anglès i nova activitat salsa per adults 

4- Reunió de delegats 

5- Inscripcions extraescolars i novetats Afagest 

6- Consell escolar  

7- Estat instituts adscrits curs vinent 

8- Reunió plataforma contra l'amiant 

9- Portamascaretes P3 

10-Precs i preguntes 

 

 

 

 

 

 

 



1-Aprovació acta anterior 

S’han d’aprovar les actes corresponents a les actes del dia 21 d’abril de 2021, del dia 19 de 

maig de 2021 i la de la junta extraordinària del passat 10 de juny de 2021. 

 

Aprovades ambdues actes per 7 vots a favor 

 

 

2- Debat "Protegim les escoles" 

El passat dia 9 de juny es va fer el debat “Protegim les escoles”. La Sra. Mercè Medina, 

amb l’ajuda de la Sra. Esther Ruiz i la Sra. Isabel Fuentes, van moderar el debat i comenten 

que va ser una sessió relaxada amb poca participació on van sortir idees interessants: 

 

-Com a propostes per l’espai d’estada es van mostrar exemples d'altres escoles i a les 

famílies els va agradar la idea de posar unes grades de fusta i/o crear bancs. S’ha fet un 

croquis per presentar amb la informació recollida.  

-Es valora l’ús de materials com la fusta i formigó i es descarta el plàstic i metall.  

-Seria positiva la instal·lació d’un baden al carrer Sant Joan de Malta, ja que els nens surten 

corrents de l’escola cap al parc. 

-Es parla de tenir cura dels parterres que hi ha davant de l’escola, plantant una vegetació 

que no necessiti cura. 

-Jocs pintats a terra i una estructura per enfilar-se (rocodrom, cordes per escalar,...) 

-Allargar les valles que hi ha, per la protecció dels infants del trànsit, tot deixant algun espai 

que permeti l’obertura de la valla per facilitar l’accés als vehicles.  

-Traslladar l'aparcament de bicicletes del costat dels contenidors, que es valora com un 

perill perquè els infants el fan servir per jugar enfilant-se i  està just al costat de la carretera. 

A més hi ha un altre aparcament de bicis molt a prop. 

 

Un cop recollida tota la informació, s’enviarà la fitxa resum amb les propostes.  

El 2 de juliol ens han convocat per una primera reunió. Si donen un marge per votar alguna 

cosa, es pot convocar una reunió extraordinària. La comissió valorarà si cal reunió o no.  

 

 

3- Votacions per WhatsApp: Nova empresa anglès i nova activitat salsa per adults 

El 31 de maig es va votar via Whatsapp el canvi d’una de les extraescolars de l’empresa “A 

lo cubano”.  

L’empresa va comentar a la Comissió si podrien centralitzar l’activitat de zumba només en 

un dia (els dijous) i oferir una altra activitat els dimarts. Ofereixen salsa per adults.  

 

Vots a favor: 10 

Queda aprovada per unanimitat la proposta.  

 

També es va proposar la votació de la substitució de Babel per l’empresa de Play and 

Learn. Com que es va generar una mica de controvèrsia es va convocar una junta 

extraordinària per parlar del tema, el dijous 10 de juny de 2021 (veieu l’acta). 

 

 

 

 



 

4- Reunió de delegats 

Pren la paraula la Sra. Anna Poch, exposa que el dia 25 de maig de 2021 es va celebrar la 

segona reunió de delegats amb direcció. Enumera els punts més importants que es van 

parlar a la reunió: 

 

-Agraïment de les classes a l’escola i de l’escola a les famílies de com ha anat el curs desde 

el punt de vista covid.  

-Agraïment de les classes al tutor/a i alguns grups demanen poder seguir amb ell/a. 

-Menjador: Sembla que hi ha alguna pràctica a infantil que no agrada i la direcció parlarà 

amb ells. 

-Protegim les escoles: es va fer una petita pinzellada del projecte perquè les classes 

estiguin informades. 

-Futures inversions de l'escola: La directora va comentar que s’invertirà en la biblioteca. 

-Queixa del mal funcionament de la línia telefònica: La direcció està pendent del tema. 

-A 1r van haver uns incidents i es va demanar que hi hagués més comunicació entre escola-

famílies i que s’impliquin a totes les famílies en la resolució del conflicte, no només a les 

famílies afectades. 

-Un grup demana més activitats al classroom. 

-Educació en valors, quin és el contingut de l'assignatura? Es valora que potser no es un 

lloc on fer aquesta pregunta, a més és només pregunta d'una família. 

- Mesures covid: es va preguntar si ja hi havia idea de com comença el curs que ve. 

Direcció va dir que s’ha de veure i valorar, i veure quines coses es poden quedar (per 

exemple, reunions virtuals) i quines poden canviar-se. Tot i així tot dependrà de les mesures 

del moment.  

Es conclou amb que tant famílies com l’escola estan satisfets del curs que hem passat i 

l’escola agraeix la funció dels delegats. La direcció veu molt positiva la figura del delegat i 

poder fer dues reunions anuals. 

 

 

5-Inscripcions extraescolars i novetats Afagest 

Pren la paraula la Sra. Júlia Vilà. Comenta que es va publicar l’oferta de les extraescolars i 

que a partir d’aquest dilluns ja es van obrir les renovacions. 

Ha estar un procès molt tranquil, l’eina de l’afagest és molt més pràctica i ja està rodada.  

Hi ha dues coses que van generar confusió (el mail d'alta de soci diu q hi ha uns documents 

que no hi son, i tb en fer la renovació d una activitat deia q es feia en llista d'espera), tot i 

que funcionen i es van tramitar correctament. Nomes va caldre enviar un missatge per 

informar a les famílies, perquè no es quedessin amb el dubte.  

A hores d’ara, estan un 40% de les renovacions ja fetes. 

Ara conviuen els dos cursos, l’actual i el següent i es pot fer les altes pel següent i continuar 

tramitant esporàdics a l actual. És una de les millores que s’ha fet en l’eina. 

També els consentiments, es poden canviar de resposta cosa que fins ara no es podia fer el 

canvi.  

La setmana que ve, s’ofereixen les noves activitats.  

Fins al dia 30 de juny es podran fer inscripcions. L’1 de juliol la Mónica farà les llistes 

d'inscrits per a cada empresa.  

En quant als espais al migdia, l’escola ens ofereix 5 espais, com aquest curs. Comencem el 

curs i veurem com col·locar els extraescolars del migdia, també veurem com està la 



normativa. L’extraescolar de mecanografia, com comença al gener, hi ha temps d’ubicar-la 

en un espai.  

 

6-Consell escolar  

Pren la paraula la Sra. Mercè Medina, representant de l’Afa al consell escolar. El passat dia 

31 de maig va haver reunió del consell escolar, on es van tractar els següents punts: 

-Agraïment a les famílies per com ha anat el curs 

-Projecte ILEC promoció de la lectura. Els docents han fet un curs d’aquest projecte (son 

tres en total) i han fet algunes proves que han donat molt bons resultats, es valora com a 

positiu. 

-Pla digital, el departament d’educació ha posat en marxa aquest projecte. Volen treballar 

més les competències digitals amb l’alumnat. El departament demana a les escoles uns 

objectius per assolir en quant a aquestes competències. L’escola és un tema que tenia 

bastant present. Tenen concedida una dotació pels nens de 5è, pero no se sap què serà ni 

quan arribarà.  

-Colònies. A nivell de claustre han estat discutint si a nivell d’escola haurien de fer colònies. 

Es va parlar per cicles i semblava que el tema es valora positivament, tot i que en el claustre 

general va sortir que no. No descarten que en un futur proper es puguin fer colònies en dies 

lectius.  

La Sra. Júlia Vilà comenta que és molt positiu, que a més de demanar-ho les famílies, el 

claustre també vagi guanyant adeptes a fer colònies. 

L’escola demana al afa si en el cas de que es facin les colònies, l’afa podria fer alguna 

aportació econòmica perquè les colònies siguin per tots els nens. És un tema que es 

tractaria quan es decidís fer-les.  

-Licitació contracte del menjador escolar. Està a concurs, a veure quines empreses  es 

presenten. Han posat les condicions i característiques que es tenen amb l’empresa actual 

(menjar ecològic, monitors,...). Podria ser que l’any que ve hi hagués un canvi en l’empresa 

de menjador. 

-Projecte “Parlen els nens i les nenes”. Es un projecte que va sobre el benestar. Té diferents 

fases, 5è i 6è fan un qüestionari, recullen les respostes, veuen inquietuds, pensen 

solucions, divulgaran els resultat.  

-Instituts, fan un agraïment als pares de la comissió que han lluitat fins l’últim moment per 

les adscripcions. Malauradament, el 22@ no continuará en la oferta i el Caterina Albert 

tambè està a l’aire.  

-A 2n de primaria s'han fet proves diagnòstiques i de competències bàsiques a 6è, però no 

tindran els resultats fins juliol. 

- Nou mobiliari a p3 i p4 de cara al curs que ve. 

  

7-Estat instituts adscrits curs vinent 

El Sr. Pep Sala pren la paraula, aquesta setmana es tanca el procés d’inscripcions. 

-10 alumnes han demanat el Caterina Albert pero no hi entren tots 

-19-20 alumnes han entrat al Salvador Espriu i 

-21 alumnes al 22@. 

 

El consorci diu que hi ha la tendència a adscriure només dos instituts a cada centre, tot i 

que amb la casuística geogràfica del Provençals, es podrien tenir 3. Salvador Espriu 

continuarà com a institut adscrit de referència pel Provençals. 



Es va fer una reunió de la comissió on es va redactar una carta per al consorci demanant 

continuïtat amb els centres adscrits. 

Es un tema que requereix el seguiment urgent i constant de la comissió, ja que no hi ha una 

decisió clara.  

De cara al curs vinent, continuen amb la comissió i la Sra. Estela Pacheco serà la referent. 

Anna Poch insisteix en que és un tema que requereix molt seguiment i insistència.  

 

8-Reunió plataforma contra l'amiant 

Parla la Sra. Estela Pacheco, que es va prestar voluntària a l’anterior junta per assistir a la 

reunió de la plataforma contra l’amiant del passat 25 de maig.  

Hi havia poques escoles del barri (Graons, Llacuna i Fluvià) 

El procès a seguir seria el següent:  

-Localitzar els sostres d’uralites 

-Mirar el grau de deteriorament 

-Començar la retirada selectiva.  

(Si son naus privades, no es pot fer res. Tot i que els mateixos treballadors poden també 

denunciar que ens el seu lloc de treball estan inhalant aminat.) 

Al 2027 haurien d’estar totes les uralites fora, per llei. 

Ara per ara, el que es pot fer és denunciar i fer soroll per xarxes socials, talls de carrer,... i 

estar alerta de iniciatives que aniran sorgint.  

La denúncia s’ha de fer a través de l'associació de veïns del Poblenou. 

La Sra. Júlia Vilà comenta que ens mantindrem informats i anirem seguint el tema.  

 

 

9-Portamascaretes p3 

La Sra. Anna Poch comenta que una setmana o dues abans es poden encarregar, al mateix 

preu que l’any passat. 

La Sra. Júlia Vilà ho parlarà amb la direcció per si les demanem ja o no.  

 

10-Precs i preguntes 

 

- La Sra. Adriana Docampo pregunta a la comissió d'Educació quina valoració fan de 

les xerrades que han organitzat aquest curs.  

Estaria bé que les famílies sapiguessin que les xerrades es poden veure en diferit, 

perquè les han gravat. Tot i que fent això es potencia la no participació.  

- Es comenta l’allau de missatges als grups de whatsapp amb informacions de l’AFA. 

S’obre debat.  

És una època molt donada a tants missatges. S'han ajuntat els missatges 

d’extraescolars més tots els de les xerrades, debat,... Aquest any hi ha hagut molts 

emissors. Com a exemple, en un grup classe, a dia 16 de juny, hi ha 14 missatges 

de l’afa. Hauriem de veure si de cara a l’any que ve, es pot millorar la gestió dels 

missatges. 

Es comenta que les informacions de les xerrades han quedat immerses entre tants 

missatges. El mes de juny no és el millor mes per fer xerrades. Es podria arribar a 

l’acord de fer xerrades només fins al maig. Al juny hi ha molt moviment de missatges 

d’altres temes.  



- El dilluns els nens de 6è fan la festa de final de curs. Es gastaran 200 euros de la 

targeta del carrefour i un pressupost intern. Es compta amb pantalles, equips de 

música,...que han aportat pares de la classe. 

- La Sra. Marta Jordana pregunta per la cistella obsequi als familiars que han construït 

el Pocapor. L’ha fet la Sra. Mireia Payès amb el pressupost que hi havia i ha quedat 

molt xula. La cistella es donarà el dia 22. 

 

 

Per acabar, dir que trobarem a faltar molt a la Sra.Marta Jordana, que ja marxa de l’escola i 

és la seva última junta. S’agraeix els 9 anys de dedicació a l’afa.  

  

 

Sense res més a tractar, s’aixeca la sessió a les 21:55 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  de setembre de 2021 a les 20:30 hores de forma 

telemàtica a través de ZOOM. 

 


