JUNTA GENERAL ORDINÀRIA

DE 26 D’OCTUBRE 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 DIMARTS DIA 26 D’OCTUBRE DE 2021, A LES
20:30 HORES, EN CONVOCATORIA ÚNICA.
A Barcelona, a les 20:30 hores del dimarts dia 26 d’octubre 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 junta (7): Sra. Júlia Vilà, Sra. Eva Sánchez, Sra. Adriana Docampo, Sra. Mercè
Medina, Sra. Joana Mulero, Sra. Anna Poch i Sra. Susana Soriano.
Socis (5): Sra. Esther Ruiz, Sra. Sònia Mármol, Sra. Judit Gilabert, Sra. Isa Caballero i Sra.
Meritxell Cabezón.
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 les actes anteriors
2- Presentació Assemblea
3- Presentació pressupostos Assemblea
4- Acollida tarda
5- Eleccions al consell escolar
6- Festa P3
7- Canvis Junta
8- Precs i preguntes

1-

Aprovació Actes Anteriors

S’aproven les actes de la junta anterior corresponent al mes de setembre i de la junta
extraordinària que es va celebrar el passat 14 d’octubre, amb 5 vots a favor.

2-

Presentació Assemblea

Pren la paraula la Sra. Júlia Vilà, recordant que el proper dia 18 de novembre celebrarem
l’Assemblea anual de socis de l’Afa. Comparteix pantalla amb l’ordre del dia que es tindrà a
l’assemblea.
En la presentació hi ha el que s’explicarà durant l’assemblea, per que entre els assistents
veiem si s’ha de modificar o afegir alguna informació.
Que s’ha fet l’any anterior i què volem fer pel proper curs?
-Memòria curs 20/21. Es fa un repàs per les coses que s’han fet per part de l’Afa: Millores
en l’eina Afagest (millores en el sistema i pagament esporàdics amb tpv), compra i
condicionament de la caseta, altaveu, secadors “ja nedo”, venta de xandalls de segona mà
que es va gestionar online, la feina de la comissió d’Instituts per mantenir les adscripcions,
oferta adaptada al covid i a espais d’extraescolars i adaptació constant a les restriccions,
nova casa de colònies estrenada, compra d’un nou ordinador i pantalla per la coordinadora
d’extraescolars, compra dels portaronyoneres, desintal.lació de la tanca d'infantil, compra
de taules de picnic pel pati i donació a l’escola d’ecogots per a les classes, per si algún nen
s’oblida l’ampolla a casa.
-Aquest curs,quins reptes tenim? hi ha iniciatives que ja s’han dut a terme, i d’altres que es
faran: Ronyoneres portamascaretes per P-3 i nous alumnes, Acollida tarda gestionada per
l’escola enlloc de per l’Afa, Fomentar la participació de les famílies a les festes que es
puguin fer, mantenir negociacions amb el consorci per mantenir l’oferta actual d’instituts
adscrits, millores en l’eina Afagest (tpv virtual), consolidar l’ús d’un Afagest compartit amb
perfils socis/no socis amb extraescolars i menjador, nova oferta de mecanografia que té
bastants inscrits, fer l’estudi sobre la demanda de l’anglès a la tarda i recuperar
extraescolars d’adults que van ser suspeses per la pandèmia.
Com a repte “extra”, hem de recolzar l’escola en quant a reclamacions al consorci amb el
tema de vetlladors.
Tots estem d’acord amb la presentació i serà la que es presenti a l’Assemblea.

3-Pressupostos assemblea
Pren la paraula la Sra. Eva Sánchez. Comparteix pantalla amb tota la comptabilitat de l’afa
de l’últim any.
Comenta que l’any passat l’aportació a l’escola no va ser del 45%, sino del 32%.
Aquest any s’ha donat de baixa el compte de cuidam, i els diners s’han traspassat al compte
de tresoreria. Ja es va decidir tancar el compte el curs anterior i així evitar pagar les
despeses i comissions dels dos comptes. També es comenta que domiciliar rebuts, fa que
cada vegada hi hagi més comissions. Potser és bona idea fer el canvi dels pagament dels
rebuts amb tpv mitjançant l’Afagest, així les comissions de domiciliar no les hauriem de
pagar.

Parlant de les despeses que generen les festes, i els pressupostos que se’ls assignen, es
comenta que ja que les festes són organitzades pels diferents cursos, s’ha d'explicar molt
bé com gestionar els gastos i com fer-los de manera que la tresorera pugui dur un control
fàcilment del que s’ha gastat. Tal com s’indica al protocol hi hauria d’haver un tresorer
assignat a cada festa i que tingui contacte directe amb el tresorer de l’afa. S’ha de tenir en
compte les despeses que es paguin amb les targetes del Carrefour. Hi ha un Excel específic
per la tarjeta. S’haurien de fer dos comptabilitats diferents.
Curs 19/20 es van pagar roses i dj, van quedar pendent per la pandèmia. El curs passat,
ens van tornar els diners de les roses, un 75% de l’immport. Del dj, preguntarem perque
encara està el pagament de la reserva feta. S’ha de recordar i avisar als de 4t que tenim
una paga i senyal feta al dj.
Passant al pressupost del curs actual:
Comenta que hi ha 260 socis, a dia d’avui.
Aquest any es pot aportar un 45% del pressupost a l’escola. Fent l’aportació del 45%, i
tenint en compte que uns 1.500 euros ja van cap a la vetlladora, queden més diners per
altres coses.
S’obre el debat entre els assistents de quina previsió hi ha en quant a festes i exhibicions.
L’any passat no es van gastar diners en festes, però aquest any, s’hauria de posar un
pressupost. S’han de recuperar poc a poc les festes. Es poden adaptar les festes a la nova
situació. La Sra. Júlia Vilà tornarà a insistir sobre el tema de festes amb la direcció. Se li pot
preguntar a direcció com fer-ho.
Quan es digui si hi ha festes, en junta es parlarà del que es dóna com a pressupost. S’ha de
tenir en compte que potser no es pot fer recaudació abans com altres anys. Sobretot de
cara la de Final de curs s’haurà d’avaluar quin pressupost màxim s’assigna en cas de no
tenir els ingressos de les de Nadal, Sant Jordi i la pròpia festa de final de curs.
Concloent el debat, pensem que el pressupost per festes queda curt, així que de cara a
l’assemblea, es puja a 700. Potser l’aportació de l'afa a l’escola hauria de baixar del 45% o
usar els estalvis que tenim. .
A banda, la Sra. Júlia Vilà comenta que els dies que es fan Exhibicions per Nadal, s’haurien
de regularitzar, ja que els monitors no cobren aquestes hores. Li ha demanat a la Mónica de
veure com es pot resoldre, si pagan un extra per la festa de Nadal o de cara a cursos
següents que estigui inclòs en el cost de l’activitat.
La Sra. Mercè Medina pregunta per la previsió de fer nous ecogots, perquè no en queden.
Van de 125 en 125, es poden encarregar 250? S’hauria de veure quants gots es venien, i
fer una previsió de quants comprar. Es decideix que com que tenim espai i es una cosa que
no es fa malbé, se’n demanaran 250.
La Sra. Eva Sánchez conclou que si hi hagués un gasto extra d’algun imprevist, hi ha diners
al compte de l’afa.
Es vota aprovar la presentació dels pressupostos, 6 a favor.

4-Acollida tarda
La Sra. Júlia Vilà recorda que a l’última junta es va parlar de la problemàtica que teníem
amb el servei de tarda i l’ús que se’n feia respecte a nens que no son socis, i dels que per
tant no es tenen dades. Es una responsabilitat extra per l’empresa cet10 i per l’Afa.
Arrel de parlar amb la direcció i la seva demanda de continuïtat horària del servei des de les
8 fins les 17,30h, es parla de que quedi tot sota el paraigües de l’escola i l’empresa que ells
tenen contractada per l’acollida matinal (que en aquest cas serà la mateixa, cet10). Així
deixaria de ser una activitat gestionada per l’AFA sino per l’escola. En ser la mateixa
empresa la que fa el servei per uns i per altres és més fàcil fer el canvi. És una bona
solució al problema que se’ns presentava.
Així quedem tots informats que l’escola i cet10 es faran càrrec de l’acollida matinal i de la de
tarda, quedant l’Afa desvinculada amb aquest servei. En quant estigui llest s’informarà a les
famílies.

5. Eleccions Consell escolar.
La Sra. Mercè Medina comenta que aquest any hi haurà eleccions al consell escolar.
Marxen dues mares, però només s’ha de substituir una persona perquè disminueix el
nombre de pares representants al consell.
Necessitem un candidat o candidata. El procés s’inicia el 2 de noviembre, les meses hauran
d’estar constituïdes abans de l’11 de noviembre i es votarà del 22 al 26 novembre.
Es parla d’enviar un escrit informant de tot això a les famílies i esperar a veure si hi ha
candidats. La Sra. Anna Poch pregunta si és feina que ha de fer l’afa, informar del procés.
L’escola està obligada a fer-ho, tot i que veiem interessant que les famílies estiguin
informades també a través de l’AFA per així poder tenir algun candidat, i tenir representació
de les famílies al consell. Si no es presenta ningú, queda la vacant buida. Com a famílies,
ens interessa que no quedi vacant, sino tenir el màxim nombre de representants al consell.
Es comenta que és curiós que els pares que es presenten a les vacants, són mestres en
gran majoria, i a vegades als Consells empatitzen amb el que diuen els representants del
claustre.
Es comenta i s’obre un petit debat sobre que sembla que cada vegada ens donen menys
informació i no es publica res del que s’acorda. Tot i que segons l’Affac, tot el que s’acorda i
s’aprova hauria de ser del domini públic. S'entén que les persones que estan dins del
consell són responsables i conseqüents amb la informació que es tracta allà, però sí que
s’agrairia que la informació fos una mica més accessible.

La Sra. Mercè Medina aprofita per fer un repàs del que es va parlar en l’últim consell
escolar:
-Patinets, estudiaran el tema de tornar a deixar aparcar-los a l’escola.
-Canvi d’inspectora
-Nova auxiliar de conversa d’anglès, de la mateixa empresa. És una noia amb coneixements
pedagògics, estan molt contents.
-Quin és el pla de sostenibilitat per aquest curs? Encara no ho tenen clar. S’han posat
plantes noves.
-Han tret de les aules els penjadors, i ara tenen més espai. A primària han posat
biblioteques a dins de cada clase.
-Pla digital, la generalitat ha comunicat que dins del pla, ens concedeixen pc o portàtils pels
nens de 5è i 6è, un per nen; per deixar-lo a l’aula i en cas de confinament, portar-lo cap a
casa. A l’escola, estan creant un document de competències digitals.
-Projecte “Parlen els nens i les nenes”, un projecte que dura tres anys, comença aquest any.
Participen 5è i 6è i algun grup de cicle mitjà, faran unes enquestes sobre benestar, l’any que
ve faran tallers (els nens que marxin a l’institut Ies continuaran fent en el projecte tot i el
canvi de centre).

6.Festa p3
La Sra. Adriana Docampo explica com va l’organització de la festa.
No han sortit pares voluntaris per organitzar la festa i s’està organitzant amb les delegades
dels dos P4 i mares de l’Afa.
Pel protocol Covid, es farà el berenar de fruita (peces individuals) i tetrabricks de llet i suc.
S’han preparat cartells de la festa i convidat a les tutores i s’han fet les enganxines per
posar els noms amb dibuixos dels noms de les classes.
La Sra. Anna Poch comenta que dijous s’anirà a clasificar l’stock d’ equipació de segona mà
i mirar com muntar la paradeta. Es classificarà tot però es prepararan per la festa les talles
de P3, sobretot.
Els ecogots es donaran a p3 i a p4, n’hi ha suficients. Es farà a través de les tutores, amb
un paper explicant què és i la seva finalitat. La Sra. Esther Ruiz comenta que si es
reparteixen el dijous, el podran tenir per la castanyada, que demanen un got.
Com a “activitats” hi haurà:
-Música amb l’altaveu de l’Afa.

-Pocapor es traurà, els portaran nens més grans (germans que hi hagin). El pocapor no s’ha
publicitat ni l’han presentat a tothom, així els nens de p3 el coneixeran i es un punt divertit
per la festa.
-Batucada La Sra. Judit Gilabert preguntarà a la professora de batucada si poden prepararse uns 5-10 minuts d’actuació.

7. Canvis junta
La Sra. Júlia Vilà repassa els canvis que es faran a la junta, i els que es votaran el dia de
l’Assemblea:
-La Sra.Anna Poch deixa la coordinació de delegats, i pren el relleu la Sra. Judit Gilabert.
S’aprova per 7 vots a favor.
S’agraeix la feina de l’Anna des de l’inici del projecte de delegats. A dia d’avui la figura dels
delegats està molt implantada, i funciona molt bé. L’escola també la valora i en fa ús. Es
recorda que al grup de delegats hi ha els membres de la junta directiva de l’afa i del consell
escolar per si sorgeix algún tema que cal traslladar.
-El Sr. Isma Castro deixa la comissió de Comunicació i entra José Luis Gómez. Té molta
experiència en wordpress i moltes idees noves. Aprovat per 7 vots a favor
- El Sr. Pep Sala deixa la comissió d’instituts i entra la Sra. Estela Pacheco. Ja estava
aprovat el canvi.
- Comissió Batucada surt la Sra. Susana Adell, a veure qui s’anima.
- Comissió Igualtat, la Sra. Anna Catalan ho deixa, a veure qui s’anima.
- Comissió Cuida’m una persona marxa i necessitem una persona per aquest any , l'any que
ve la Desi ho deixa i així fa el traspàs.
La Sra. Júlia Vilà explica que a l’assemblea votarem la vocalia i la tresoreria. Recorda que
aquest any s’ha de votar de nou tota la junta, ja que els mandats son de dos anys. I que de
cara al curs vinent buscarà reemplaç de presidenta per poder fer traspàs amb tranquilitat.

8. Precs i preguntes
-Vetlladors: La Sra. Adriana Docampo comenta que des del Affac estan fent un estudi sobre
el tema de Vetlladors, ja que hi ha molts centres afectats per la retallada d’hores i recursos
per les NNEE. Estan fent un estudi exhaustiu recollint totes les dades necessàries per fer
una reclamació al consorci, i ens podrem adherir a aquesta reclamació. De mentres, podem
fer-ne una a títol personal del Provençals, però creiem que si esperem a la reclamació
conjunta, serà més efectiu.

-Juntes: La Sra. Adriana Docampo comenta que en el curs que està fent sobre gestió
d’AFAs han indicat que si hi ha un tema que no ha sigut publicat a l’ordre del dia (per error o
perquè ha sorgit desprès) i es vol afegir i votar, si tots votem a l’inici de la reunió la
modificació de l’ordre del día es pot afegir i es pot votar, sent vinculant la votació. És un
punt molt útil pel futur. .

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 dijous dia 25 de novembre de 2021 a les 20:30 hores de forma
telemàtica a través de ZOOM.

