JUNTA GENERAL ORDINÀRIA

DE 25 DE NOVEMBRE 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 25 DE NOVEMBRE DE 2021, A LES
20:30 HORES, EN CONVOCATORIA ÚNICA.
A Barcelona, a les 20:30 hores del dimarts dia 25 de novembre 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.
Judit Gilabert.
ASSISTENTS:
La Junta General Ordinària queda constituïda amb un total de 7 assistents ressenyats a
continuació:
Directiva i junta (6): Sra. Júlia Vilà, Sra. Adriana Docampo, Sra. Mercè Medina, Sra. Esther
Ruiz, Sra. Olga González i Sra. Susana Soriano.
Socis (1): Sra. Judit Gilabert.
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aprovació de l’Acta anterior
Reunió delegats
Festa Nadal
Detall nadal claustre i Mónica
Publicitat AFA
Assegurança pares acompanyants
Casal i colònies
Precs i preguntes

1- Aprovació Actes Anteriors
S’aprova l’acta de la junta anterior corresponent al mes d’octubre que es va celebrar el
passat 26 d’octubre, amb 5 vots a favor i 1 abstenció.

2-Reunió Delegats
Pren la paraula la Sra. Júlia Vilà per explicar que a la reunió de delegats hi va haver dos
temes que van ser esmentats per moltes classes:
●

●

Cantada de Nadal: Llavors van dir que seria un dia però després va veure que no hi
cabia i calia fer-lo en dos. Vàries famílies van demanar de reconsiderar-ho però no hi
ha opció alternativa viable.
Menjador: Es van esmentar queixes des de varis cursos. La directora va explicar que
la qualitat era la mateixa així com l’equip de cuina. Amb el canvi també buscaven
una millor qualitat amb la gestió dels monitors i oferir activitats més pedagògiques
pels nens. A nivell del menjar s’han canviat els proveïdors i també estan introduint
més elements de proteína vegetal i verdures. Als nens se’ls dona més quantitat per a
que mengin més i repetir sigui menys habitual. I els posen més verdura que patata,
posat el cas. Estan en període d’adaptació i introduint certs canvis i provant per anar
ajustant. En quant sigui possible es tornarà a convidar als pares per provar el menjar
i al final de curs es farà una enquesta.

Altres temes que es van tocar:
●
●
●
●

Restriccions covid com els horaris d’entrada, patinets, mascaretes, aniversaris
Al 2n trimestre es farà una sortida de dia sencer tota l’escola per fer unes jornades
esportives.
S’està estudiant fer convivències en un futur.
No confondre els conflictes a l’escola amb bullying.

La direcció va donar dos missatges:
●
●

Donar esmorzar més saludables als alumnes.
Vigilar que els continguts del que veuen/juguen els nen/es sigui adequat per la seva
edat ja que havien detectat més nivell de violència i llenguatge no apropiat entre els
infants.

Finalment es va comentar el canvi de gestió de l’acollida de tarda que es passarà de l’AFA a
l’escola per oferir un servei integral des de les 8:00 fins a les 17:30 per a totes les famílies,
es sigui o no de l’AFA.

3-Festa Nadal
Pren la paraula la Sra. Júlia Vilà i explica que els monitors de CET10 no tenien dins del seu
sou la jornada de la festa de Nadal. Es va parlar amb l’empresa de tenir-ho en compte per
incloure-ho a la quota de l’activitat en anys futurs però per aquest es va demanar quin cost
suposaria.
En total les hores de monitoratge de la festa de Nadal pugen a 282€ i CET10 proposa
descomptar-les de la quantitat que cada any paguen a l’escola en concepte d’ús de l’espai.
Però en ser una despesa de l’AFA no encaixa aquesta solució.

La Sra. Mercè Medina proposa que es repercuteixi a les famílies de cada activitat ja que són
com unes portes obertes. Encara que no es considerés dins la quota, ara s’hauria de pagar
com a tal. Aproximadament seran uns 1,3€ per nen i activitat. Es pot explicar a les famílies
que no s’havia inclòs perquè no se sabia si hi hauria festa o no i com que sí que n’hi ha es
cobra a més a més.
Es passa a votació i el resultat és 5 vots a favor i 1 abstenció.
La Sra. Júlia Vilà informarà de la decisió a CET10 per a que expliqui a les famílies i passi el
rebut.
La Sra. Mercè Medina també pregunta si els monitors de les altres empreses que participen
a la festa cobren per ser-hi i que com a AFA hauríem de demanar que sí hi fessin.
Degut a l’augment de casos de covid la Sra: Júlia Vilà explica que caldrà aplicar restriccions
a la festa:
●
●

●
●

Control aforament: 2 persones per família (més el germans)
Sala Polivalent: Només les famílies dels infants que facin l’exhibició en aquell
moment. La Sra. Olga Gonzàlez pregunta si es podrien fer a l’exterior. Es mira el
volum de nen/es en cada activitat i es pregunta si es podrien fer grups de 10-12 per
actuació. De tota manera són actuacions curtes.
Tallers: L’organització de la festa ho està organitzant per evitar aglomeracions.
Bar: Es demanarà que no es mengi al porxo sino al pati, on hi ha molt d’espai.

4-Detall nadal claustre i Mónica
Pren la paraula la Sra. Júlia Vilà per exposar que hauríem de pensar en el regal de Nadal
per a mestres i la coordinadora d’extraescolars que acostumem a fer cada any. El curs
passat van ser les portamascaretes de tela amb bombons, l’anterior polvorons, i l’altre els
ecogots amb bombons.
Es comenta que l’opció de bombons agrada i es podria mantenir i buscar alguna cosa on
guardar-los. LA Sra. Mercè Medina comenta que l’any anterior va fer un estudi de mercat
d’opcions que es podria recuperar per decidir el regal d’aquest any.
La Sra. Júlia Vilà indica que el regal s’hauria de comprar al Carrefour ja que hi tenim diners
amb targetes que cal anar consumint.
La Sra. Susana Soriano s’ofereix per anar al Carrefour per veure quines opcions hi ha per a
les 35-40 persones que treballen a l’escola.

5-Publicitat AFA
Pren la paraula la Sra. Júlia Vilà per recordar que a l’assemblea una mare va comentar que
des de l’AFA no fem propaganda de tota la feina que portem a terme que la gent no sap
ben bé el que fem.
També ens hem trobat que hi ha famílies que no saben que poden ser sòcies de l’AFA
sense usar-ne els serveis.
Una mare s’ha ofert per renovar el tríptic informatiu de l’AFA que donem a les noves famílies
de P3 i l’enviarem també a l’inici de curs a totes les famílies destacant que pots donar suport
de l’AFA només fent-te soci, encara que no n’usis els seus serveis principals (extraescolars i
llibres).
A banda, haurem de publicitar les coses que fem com per exemple les aportacions que
donen a l’escola i beneficia a tots els alumnes. L’escola ja ho acostuma a dir però per la
nostra banda també ho haurem de destacar.

6-Assegurança pares acompanyants
Pren la paraula la Sra. Júlia Vilà per explicar que aquest any dins de l’activitat de Ja nedo es
van demanar pares/mares voluntaris per ajudar a canviar-se els nens un cop ja són a les
instal·lacions. Són 4 pares que es van tornant i cada setmana n’hi va un.
Quan els pares acompanyen els alumnes a activitats escolars, des del 2019 és obligat tenir
contractada una assegurança d’accidents per si passa res. Les escoles no les poden
contractar perquè no ho permet el Consorci però l’AFA sí pot fer-ho i com a socis de
l’AFFAC tenim l’opció de fer-ho a un preu més ajustat.
L’escola està d’acord en que tramitem l’assegurança amb els diners que els aportem cada
any. L’assegurança mínima és per 8 persones no nominals y són 20€ l’any.
Es vota l’opció de contractar l’assegurança amb 5 vots a favor i 1 abstenció.

7-Casals i Colònies
Pren la paraula l’Olga Gonzàlez, responsable de la comissió de Casals i Colònies.
El passat 26 d’octubre hi va haver reunió de CET10 amb l’AFA per valorar els casals i
colònies de l’estiu. L’escola va ser de les més perjudicades amb positius i grups confinats
durant els casals. Les colònies van anar molt bé. Abans de marxar es van fer test d'antígens
que van sortir negatius però en tornar van començar a sortir positius.
Es va estrenar casa nova prop del Pantà de Sau. Els nens van tornar molt contents. Hi va
haver moltes activitats i totes molt a prop.La casa era molt xula però es compartia amb un

grup que hi anava de forma regular i tenia certa preferència en l’ús dels espais. I això no va
agradar.
Per aquesta raó aquest any s’ha buscat una altre casa i es provarà de nou. Aquest cop serà
una casa exclusiva pel Provençals i es podrà fer la setmana habitual, la de després de Sant
Joan (27 de juny).
La Sr.a Olga Gonzàlez comparteix el nombre d’inscrit per setmana i activitat:

8-Precs i preguntes
No n’hi ha.

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

Judit Gilabert

PROPERA REUNIÓ JUNTA AFA: S’acorda posar data per a la propera Reunió de la Junta
General Ordinària del AFA el dijous dia 13 de gener de 2022 a les 20:30 hores de forma
telemàtica a través de ZOOM.

