JUNTA GENERAL ORDINÀRIA

DE 28 SETEMBRE 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 28 DE SETEMBRE DE 2021, A
LES 20:30 HORES, EN CONVOCATORIA ÚNICA.
A Barcelona, a les 20:30 hores del dijous dia 28 de setembre 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 18 assistents ressenyats a
continuació:
Directiva i vocals (7): Júlia Vilà, Adriana Docampo, Mercè Medina, Susana Soriano, Anna
Poch, Joana Mulero i Encarni Valdivia.
Socis (11): Esther Ruiz, Alejandra Figueroa, Edith Llamas, Estela Pacheco, Judit Gilabert,
Meritxell Cabezón, Pep Sala, Paz Rovira, Alberto Villalobos, Isabel Fuentes i 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 acta anterior
2- Afegest menjador/acollida
3- Equipació segona mà
4- Acollida tarda no socis
5- Inscripcions extraescolars
6- Protegim les escoles
7- Consell escolar
8- Precs i preguntes

1-Aprovació actes anteriors
Aprovació de les actes corresponents a la junta ordinària del 16 de juny i a la junta
extraordinària de l’1 de juliol del curs passat.
Aprovades ambdues actes per 6 vots a favor i 1 abstenció.

2-AFAGEST menjador/acollida matinal
Pren la paraula la Sra. Júlia Vilà dient que ja que cet10 ha guanyat el concurs del
monitoratge del menjador i del matí, s’ha optat per poder integrar les inscripcions per l’eina
de l’afagest per facilitar la gestió a les famílies, la majoria de les quals ja coneixen l’eina.
En lloc de fer-ho en paper com es feia fins ara amb la Cristina (coordinadora de menjador),
es farà tot online via l’eina afagest.
Amb el menjador, tot i el canvi d’empresa, s’ha mantingut el mateix acord que amb l’anterior
empresa (Ecotaula) sobre els dies de jornada intensiva. L’empresa allarga el seu horari fins
les 16,30h per poder fer més fácil la conciliació a les famílies. El preu d’aquest servei, es
pagarà prorratejat durant els 10 mesos de l’any, com es feia fins ara. Cet10, amb la part de
monitoratge, també manté les condicions que es tenien amb l’anterior empresa.
Es comenta que sembla que la qualitat del menjar ha baixat, tot i que l’equip de cuina
continua sent el mateix. Potser més endavant es podrien fer enquestes. Comentem que el
que ha canviat són les receptes, o els productes i per això es nota un canvi.

3-Equipació segona mà
La Sra. Mercè Medina ha convidat al Sr. Alberto Villalobos, pare de p3 a la reunió ja que ha
manifestat el seu interès en ajudar amb l’organització i la venda de l’equipació de segona
mà.
La Sra. Mercè Medina comenta que actualment tenim stock, pero no tenim logística per fer
la venta de manera organitzada fins que es tornin a fer festes.
Tenim el material que es va recollir a final de curs passat, ara el que interessa és fer venda
del que hi ha. Estem a l’espera de qui vol material, quina demanda real hi ha.
El Sr. Alberto s’ha ofert a portar la venda de material de segona mà, falta veure com. La
seva idea és donar el seu telèfon i acumular comandes de famílies interessades, quedar un
dia a l’octubre per fer l’entrega.
La Sra. Júlia Vilà comenta que es podría fixar un dia i posar una taula i fer la venda. Es
preguntarà a la Isabel si es podria posar una taula un dia fixe per fer la venda de material de
segona mà.

Per acabar, la Sra. Mercè Medina demana que es desvinculi el tema de l’equipació de la
comissió de sostenibilitat. Ara que el Sr. Alberto Villalobos s’ha ofert a portar el tema, delega
el tema en ell.
Es comenta que potser tindria sentit que la comissió de xandalls s’ocupi de la venda de
l’equipació de segona mà, tot i que tingui altres funcions.

4- Acollida tarda per no socis
La Sra. Júlia Vilà explica el que ens ha arribat des de la direcció de l’escola.
A la tarda, si hi ha algun nen que els pares arriben tard, la costum és, com a moltes escoles,
de deixar-lo amb la Mónica que se’l quedi a l’acollida de tarda. Arrel de la necessitat de tenir
el paper de la declaració responsable per la covid, des de Cet10 han posat en relleu que en
aquests casos, si és un nen que no es soci de l’afa, no tenen assegurança ni cap dada
d’aquest nen i no poden agafar la responsabilitat de quedar-se’l.
La Sra. Encarni Valdivia ha parlat amb la Mónica sobre aquesta qüestió i és molt important
que tots els nens que es quedin, tot i que sigui de manera molt molt puntual, siguin socis de
l’afa i paguin el servei ja que pot portar repercussions legals a l’Afa, fins i tot a la Mónica.
S’hauria de fer una circular als pares, deixant clar que es un servei que no és de l’escola,
sinó que és responsabilitat de l’afa. També fer una circular a les tutores on se’ls expliqui el
tema, que no poden portar els nens a l’acollida si no són socis. Així haurien de deixar el nen
en qüestió amb personal de l’escola que es faci càrrec del nen, sota la responsabilitat de
l’escola, no de l’afa.
Des de d’aquesta perspectiva es proposa votar que quan una familia arribi tard, si el nen és
soci de l’afa, es pot quedar a acollida pagant el servei, i si no és soci, no pot quedar-se i ha
de quedar sota la responsabilitat d’una persona de l’escola.
S’aprova per 7 vots a favor.

5- Inscripcions extraescolar
Parla la Sra. Júlia Vilà, dient que ha anat molt bé el procés d’inscripcions amb l’afagest.
Estem contents de com ha funcionat l’eina ja que ha depurat la majoria dels errors. Estem
per sobre del nivell d’inscripcions que l’any passat tot i que per sota dels nivells
pre-pandèmia.
Indica que tot i així hi ha activitats que no han pogut començar: futbol ,Ioga al migdia ,Espai
d’art de dimarts i dijous.

L’activitat de batucada ha demanat fer promoció de l’activitat i obrir-la a p5, perqué són pocs
inscrits.
Instruments no han sortit tants com altres anys, i s’han deslliurat clases al migdia (que
potser kidsandus necessita).
La Sra. Alejandra Figueroa recorda de poder tornar a oferir l’oferta d’anglès per la tarda. Es
prepararà l’oferta de cara la març. Es farà una mica de sondeig quan arribi el moment per
veure la demanda real, per decidir si val la pena tornar a la situació de tenir dues empreses
d’anglès.

6-"Protegim les escoles"
Pren la paraula la Sra. Mercè Medina, exposa que el dia 23 de setembre hi va haver la
reunió on es va presentar la proposta de l’ajuntament. A la reunió va anar-hi la Sra. Esther
Ruiz, com a representant de l’escola.
Tenim 3 setmanes per fer al·legacions, que se suposa que tindran en compte a l’hora del
projecte final.
La Sra. Mercè Medina comparteix pantalla amb tots els assistents.
Plànol visió general de l’escola i l’entrada on hi ha tots els canvis que ens proposa
l’ajuntament.
Repassa les demandes i el que han proposat desde l’ajuntament:
-

Demanda 1: Parking de bicis fora, n’hi ha masses per les bicis que hi ha normalment i
estan situats a prop de la calçada.
Solució proposada: Traslladen tots els parking de bicis al costat dels parterres.

-

-

Demanda 2: Treure un tros de parterre per tal d’ampliar la zona d’entrada de l'accés de
cicle superior. Comenta la Sra. Esther Ruiz que també es podria demanar que es fes el
mateix a l’altre parterre, el que hi ha davant de la porta d’infantil. La Sra.Alejandra
Figueroa diu que també es podria aprofitar per arreglar les pendents o inclinacions de
l’entrada de cicle superior perquè quan plou, es formen piscines.
Demanda 3: Pintar jocs al terra.
Resposta: No es poden pintar els panots, només el paviment asfaltat. Segons diuen
no dura la pintura en aquest terra.

-

Demanda 4: Senyalització zona escolar.
Resposta: Ho faran.

- Demanda 5: Ampliar bancs.

Resposta: Mantindran els bancs i afegiran 17 cadires individuals
-

Demanda 6: Allargament de la barana.
Resposta: Posaran 8 metres addicionals. Deixaran un tros sense barana on hi ha un
vado. Es pot tornar a demanar que es posi algun mecanisme que es pugui obrir i
tancar, tot i que l’ajuntament diu que ho han provat en altres centres i no
funciona. Es un element que ens pot donar problemes en quan a que es faci
malbé o a manteniment, així que potser millor no tornar a insistir.

-

Demanda 7: Elements de jocs (majoritàriament de fusta), en especific, unes grades que
havien vist en altres centres.
Resposta: Col·locació de dues grades de 2 metres i un joc d’escalada. Una de les
grades, la volen posar davant dels accessos, es proposa que es deixi aquest
espai lliure i posar l’altra grada a un altre lloc.

-

-

Mouran els contenidors de vorera. L’afa no ho ha demanat, potser ho ha demanat
l’escola, no ho sabem.
Es va plantejar posar jocs a la gespa, però ho han descartat.

Vist el que ens proposen sorgeixen algunes idees més:
-

-

Es podrien posar valles a la zona de joc nova per evitar el perill dels nens a la
carretera?
Vegetació- camí natural
Pas de zebra elevat, per el pas dels nens que van al parc. No l’elevaran, pero podem
demanar que instalin coixins berlineses, que fan aminorar la marxa dels cotxes.

-

Insistir en que posin una tanca al voltant dels parterres.

-

HI ha un parell de zones amb moltes caques de coloms i cotorres.

-

Senyalitzar com a perillós el contenidor pneumàtic. Posar un “accesori” a la part
superior que impossibiliti que els nens pugin.

Per acabar es comenta que el trànsit és un projecte a mes llarg plaç, i volen reduir carrils.
Les obres d’aquesta iniciativa es duran a terme l’estiu 2022.
Amb totes les consideracions que s’han fet, la Sra. Mercè Medina acabarà de preparar la
resposta a l’ajuntament.

7- Consell escolar
La Sra. Mercè Medina informa que properament es farà el Consell escolar. Pregunta si algú
té algún tema per traslladar-lo.

La Sra.Esther Ruiz treu el tema de l’auxiliar de conversa en anglès. Planteja que es podría
mirar un conveni d’estudiants de professors en pràctiques, intercanvis,... o alguna solució
així per tal de tenir a un auxiliar nadiu, sense que es surti del pressupost de l’escola.
La Sra. Anna Poch comenta que hi ha famílies que están descontentes amb que no hi hagi
encara la figura de l’auxiliar d’anglès.
La Sra. Alejandra Figueroa recorda que a la quota de material, una part és per l’auxiliar de
conversa, l’any passat es va descomptar degut a covid, però aquest any s’ha cobrat.

8-Precs i preguntes
-

-

-

El Sr. Alberto Villalobos pregunta quins són els avantatges de formar part de l’afa, ja
que moltes famílies s’han confós al donar-se d’alta al espai menjador i s’han donat
d’alta també a l’afa o directament no s’han donat d’alta perquè no coneixen el que
fem i les avantatges que proporciona. La Sra. Júlia Vilà comenta que amb la
matrícula s’entrega un díptic amb les funcions principals de l’AFA i que és a la festa
de P3 on es comenten també.
Es comenta que a l'assemblea és quan es podran fer els canvis a la junta.
La Sra. Alejandra Figueroa pregunta si segueix la prohibició dels patinets a l'escola.
De moment sembla que si.
Cet10 demana a l’afa utilizar l’altaveu que fan servir a extraescolars (que funciona
amb bateria), al menjador, per si algun dia fan alguna activitat. Ens sembla bé.
Hi ha una familia d’una altra escola del barri que s’ha apuntat a un extraescolar al
Provençals i l’escola d’origen ens demana que no li fem pagar la quota de l’afa
perquè ja la paguen a la seva escola. A nivel covid no hi ha problema, ja que son
extraescolars a l’aire lliure. Es demana que hi hagi reciprocitat, si hi ha un nen que
paga cuota a la seva escola, no cal que la pagui al Provençals. Es un cas de bona
praxis entre afas. Les col·laboracions faciliten que famílies de la nostra escola també
puguin beneficiar-se dels extraescolars d'altres escoles.
La Comissió instituts comenta que demà hi ha reunió amb famílies que s’han
interessat en la comissió. Encara no hi ha resposta del consorci de la carta que es
va enviar sobre els instituts adscrits i la seva continuïtat.

S’aixeca l’acta a les 22:50h
Propera junta dimarts 26 octubre 20:30h

Sense res més a tractar, s’aixeca la sessió a les 22:55 hores, signant amb el vistiplau:
Vº Bº
SRA. PRESIDENTA

Júlia Vilà de las Heras

SRA. SECRETÀRIA

Adriana Docampo Grangel

PROPERA REUNIÓ JUNTA AFA: S’acorda posar data per a la propera Reunió de la Junta
General Ordinària del AFA el dimarts dia 26 d’octubre de 2021 a les 20:30 hores de forma
telemàtica a través de ZOOM.

