
JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 14 D’OCTUBRE 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 14 D’OCTUBRE DE 2021, A LES 20’30
HORES, EN CONVOCATORIA ÚNICA.

A Barcelona,   a les 20’30 hores del dijous dia 14 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 10 Assistents ressenyats
a continuació:

Junta i vocals (7) : Sra. Júlia Vilà, Sra. Eva Sanchez, Sra. Adriana Docampo Sra. Mercè
Medina, Sra. Anna Poch, Sra. Susana Soriano i Sra. Olga Gonzàlez

Socis (3): Sra. Esther Ruiz, Sra. Isa Caballero i Sra. Susana Adell.

Es convoca junta extraordinària per debatir i votar la demanda que ens ha fet l’escola de fer
una aportació econòmica per tal d’augmentar les hores de vetlladora, que ara son 20 i
passarien a ser 25 hores setmanals.

L’escola creu molt necessari l’augment d’hores ja que tenen alguns cursos amb alt
percentatge de nens amb Necessitats Especials (NNEE). No tenen recursos per poder
atendre’ls a tots. Necessiten més hores de vetlladora per que la clase pugui avançar.

L’escola ens ha passat un pressupost. La idea de l’escola es si amb l’aportació de l’afa es
podría pagar una part d’aquesta despesa. Ells assumirien la part que nosaltres no
poguéssim.

Aquest any hi ha hagut una retallada general d’hores de vetlladora en tots els centres, tot i
augmentar els nens amb NNEE ja que ara es vol que es dispersin i no estiguin concentrats
en alguns centres. La direcció ha lluitat per aconseguir més hores (4 hores més) tot i que no
són suficients.



S’obre un debat molt interessant en el que sorgeixen molts dubtes, exposats a continuació:

-Com a afa es pot pagar un servei? Sí, mentre sigui un servei, no contractar personal.

-L’escola ha de lluitar per tenir més hores, ja que l’aportació de l’afa només seria un pedaç.

-Creem precedent a que ho hauriem de fer més anys, si continués la falta de recursos i hi
hagués més cursos amb nens amb nnee que ho necessitessin.

-Mai ens haviem trobat amb aquesta petició a l’afa, així que s’entén que la situació ha de ser
molt complicada. No pot quedar-se la cosa en donar els diners i ja, sinó que hauriem de
visibilitzar la situació i treballar sobre això demanant el que es pugui, fent costat a l’escola.

-És un benefici per tots els nens, ja que una situació extrema que es viu en alguns cursos,
pot afectar a tota l’escola. Tot i que la vetlladora, només intervendrà en alguns casos/cursos
específics. La fatiga que poden crear aquestes situacions al professorat, repercuteix a tota
l’escola.

-Es comenta que no s’entendrà, de cara a les famílies , perquè aquest any sí i el següent
no. El tema de com exposar-ho a les famílies es traslladarà a l’escola.

-Tenim de pressupost aquest any 3.400 euros menys les ronyoneres (uns 400 euros)

Es conclou que és un tema complex, i totes les opinions són vàlides. Es valora que l’escola
ha fet la demanda, s'entén que están sobrepassats i és una situació excepcional, i com a
afa, hem d’ajudar i recolzar a l’escola quan ens demana ajuda.

VOTACIÓ:

La proposta és pagar la meitat del servei de vetlladora, que suposa la meitat de l’aportació
anual a l’escola. De manera que la resta de diners es podran dedicar a altres coses per
l’escola.

A més volem traslladar a l’escola que:

- no és funció de l’AFA subvencionar aquest tipus de servei
- com a AFA sempre hem fet costat a l’escola i si ens demana ajuda l’hi donem
- ho entenem com a una cosa puntual i que no  aprovarem pels pròxims cursos
- tenen el nostre recolzament per tal de demanar més recursos

Vots a favor:6

Abstenció: 1

La Júlia parlarà amb l’escola per transmetre alguns dels dubtes i especificacions que hem
debatut avui.



Sense res més a tractar, s’aixeca la sessió a les 21:50 hores, signant amb el vistiplau:

Vº Bº

SRA. PRESIDENTA SRA. SECRETÀRIA

Júlia Vilà de las Heras Adriana Docampo Grangel


