JUNTA GENERAL ORDINÀRIA

DE 13 DE GENER DE 2022

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 DIJOUS DIA 13 DE GENER DE 2022, A LES 20:30
HORES, EN CONVOCATORIA ÚNICA.
A Barcelona, a les 20:30 hores del dijous dia 13 de gener de 2022, 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 14 assistents ressenyats a
continuació:
Directiva i junta (8): Sra. Júlia Vilà, Sra. Adriana Docampo, Sra. Mercè Medina, Sra. Joana
Mulero, Sra. Anna Poch, Sra. Esther Ruiz, Sra. Susana Soriano i Sra. Olga González.
Socis (5): Sra. Estela Pacheco, Sra. Sònia Mármol, Sra. Judit Gilabert, Sra. Lydia Madrigal,
Sra. Adriana Vilardell i Sra. Paula Castillo.
No socis (1): Mónica Esteban (coordinadora extraescolars).
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.

Maillots patinatge

3.

Festes properes

4.

Fotos Minerva

5.

Avaluació concert Nadal i fotos

6.

Mecanografia

7.

Instituts

8.

Precs i preguntes

1. Aprovació Actes Anteriors
S’aprova l’acta de la junta anterior corresponent al mes de desembre. S'aprova per
unanimitat.

2.Maillots
Pren la paraula la Sra. Mercè Medina, explicant que unes mares de nenes de l’extraescolar
de patinatge van contactar amb la comissió de sostenibilitat perque pensen que els maillots
que es fan servir a les exhibicions de patinatge es fan servir molt poques vegades, fent que
això no sigui molt sostenible, i que ademés tenen un cost elevat.
Dona la paraula a les Sres. Paula Castillo i Lydia Madrigal, mares que van fer la petició, i
que volen proposar un canvi.
La Sra. Paula Castillo proposa un model de base que es pogués customizar amb algún
detall diferent cada vegada, i anar-los passant d’unes nenes a altres. Comenta que tot i que
sent una peça a mida realment el cost és raonable, el fet que només s'usi en tres ocasions
fa que el cost resulti elevat.
Pregunta a la Sra. Mónica Esteban si es fa el mateix en altres escoles, o quina proposta
tenen.
La Sra. Lydia Madrigal exposa que no sap si és necessari fer maillots a mida, potser es
podrien comprar maillots estandar, perquè siguin més econòmics.
Pren la paraula la Sra. Mónica Esteban, coordinadora d’extraescolars de l’escola, que ha
estat convidada a la junta. Comenta que aquest és un tema recurrent cada any i que anys
passats s’han intentat fer propostes i traspassos de patins i maillots, sent infructuosos ja que
les famílies no s’impliquen.
Hi ha diversos factors a tenir en compte, un és el volum de maillots, ja que serien uns 50
infants. Es va fer una recerca sobre maillots a grans empreses i els preus són molt
semblants als que es tenen ara, tot i ser maillots de talles estàndards. Es podria fer una
recerca de proveïdors de maillots estàndards que assegurin la mateixa tela sempre o el
màxim temps possible.
També comenta que el maillot forma part de l’activitat, com un kimono a judo,… i que a les
usuàries els fa il.lusió tenir el maillot. A la resta d'escoles també es fa amb modista.
S’obre debat sobre el tema.

La Sra. Mercè Medina proposa que es podría plantejar el tema dels maillots com el cuida’m i
passa’m. Si es fes així, s’haurien de implicar les famílies i fer el traspàs, s’hauria de formar
una comissió que ho gestiones.
La Sra. Mónica Esteban recorda que ja es va intentar una iniciativa semblant i no va
resultar, ja que les famílies no s'impliquen. Diu que desde cet10 estan oberts a canvis i
propostes, ja que saben que és tema recurrent cada dos anys, i demanen implicació per
part de les famílies.
Ara es canvia cada dos anys, perquè es considera que és el temps que el poden utilitzar per
la talla. Proposen un maillot d’un color llis (negre) i anar afegint detalls per fer-los diferents
cada cop.
La Sra. Anna Poch pensa que l’opció del cuida'm i passa'm és complicat i descartable.
L'opció de fer un maillot estándar negre, és més asequible per les famílies i es podria passar
amb més facilitat a altres famílies. L’any passat es va fer sense maillot, pel tema covid, i es
va fer amb accessoris.
Es comenta que com a nena, és molt xulo tenir un maillot “guai”.
Com a conclusió, la Sra. Júlia Vilà proposa crear un grup de treball que estudii el tema i
plantegi solucions concretes i òptimes al problema de cara al curs que ve, ja que per aquest
curs ja anem tard. La Sra. Paula Castillo i la Sra. Lydia Madrigal buscaran propostes de
proveïdors i ho plantejaran en junta quan tinguin una proposta en ferm.
S’agraeix la participació de la Sra. Mónica Esteban a la junta.

3-Festes properes
La Sra. Júlia Vilà comenta que el 15 de desembre i ahir van haver reunions amb les entitats
del Poblenou per saber si hi haurà o no rua. Els de P5 son els encarregats de preparar el
carnestoltes.
S’ha de veure si es fa la rua i si volem participar-hi. També si els de P5 estarien disposats a
preparar-la. La Sra. Júlia Vilà passarà el protocol a P5 perque vegin que han de fer i
decideixin. La Sra. Adriana, delegada de P5A, ho dirà al grup i a veure què volen fer.
Es comenta que es pot plantejar una disfressa molt fácil, per si la cosa es pot tirar endavant
i si pel que sigui, no pot ser, doncs que no hagi sigut una gran despesa de temps ni diners.
Es comenta que ens podríem apuntar i si no es pogués preparar res pel temps, es decideixi
un tema i cadascú que es disfressi d’aquesta temàtica.
Es comenta que la batucada acompanya normalment a la rua, i la Sra. Judit Gilabert ho
comentarà a batucada, tot i que no creu que puguin sortir.

La Sra. Mercè Medina vol fer una reflexió: El fet de que uns determinats cursos estiguin
encarregats de preparar les festes, no vol dir que sempre s’hagin de fer. Comenta que els
cursos que preparen festes, han de tenir ganes i empenta per organitzar-les.
La Sra. Júlia Vilà aclareix que quan es va fer el canvi de model s'era conscient que es
donava la responsabilitat al curs i que si aquest no la volia fer no es feia. I l'AFA no agafaria
el relleu de l'organització perquè de les festes en gaudim tots i les hem de preparar entre
tots i no una comissió de l'AFA de 4 persones com hi havia abans.

4. Fotos “Minerva”
La Sra. Júlia Vilà explica que es va crear un grup de treball sobre el tema de les fotos, ja
que al grup de delegats es va comentar que les fotos de “minerva” es podrien fer en
diferents formats, mides, entrega,….de cara a l’any que ve. L’escola també està d’acord en
que s’estudiin més opcions, ja que ells tampoc estan contents de com va anar.
Hi ha un grup de treball de 3 mares que està estudiant el tema per presentar-ho en junta.

5.Avaluació concert nadal
Es parla sobre com va anar el concert de Nadal als diferents cursos, i la valoració que se’n
fa és molt positiva.
Es comenta que es veia molt bé (gràcies a les grades), és més curt perquè només veus el
teu curs, tot i que és veritat que el dia va acompanyar.
Les fotografies que van fer les tres mares voluntàries es valoren molt positivament.
S’agraeix molt la seva feina i dedicació.
L’únic punt negatiu és si tens dos fills, potser has d’anar dos dies diferents.

6- Mecanografia
Pren la paraula la Sra. Mercè Medina, comenta que hi ha hagut alguns problemes per signar
el contracte de l’activitat i que el primer dia de posada en marxa va ser una mica caos, i
algunes famílies es van queixar. Explica que a dia d’avui sembla que s’han pogut solventar
tots els problemes que hi ha hagut i que l’activitat funciona bé.
Hi ha famílies que tenen fills grans a l’institut que es van interessar en l’activitat i, després
de parlar amb l’empresa, es va decidir ampliar la oferta del curs online als germans que
estan fora de l’escola a un preu més reduït.
La Sra. Mercè Medina comenta que hi ha una familia que demana si es pot fer online tot i
ser alumne de l’escola, per incompatibilitat horaria, és a dir, ampliar l'opció online als nens

de l'escola. Per si no poden fer-ho presencial. Es parla de publicitar aquesta opció, per si hi
ha més alumnes que no s’havien apuntat per l’horari.
Votació: 6 vots a favor a publicitar l’extraescolar online a nens de l’escola també.
Al març es parlarà sobre l’extraescolar, si seguir amb aquesta empresa, si fer l’extraescolar
en anys alterns o tots els anys,....

7. Instituts
Pren la paraula la Sra. Estela Pacheco, de la comissió d’instituts. A mitjans de novembre hi
va haver una reunió amb direcció, consorci, territorial,....
L’objectiu de la reunió va ser demanar una mica com estava la situació sobre les
adscripcions i fer pressió per poder tenir continuïtat amb el 22@, però es neguen en rotund.
Segons el que es va dir a la reunió, tot va en el sentit de deixar només dos instituts adscrits
a les escoles.
La comissió va insistir en la problemática de l’eix Perú, que no tenim un institut de referència
proper, tot i ser moltes escoles amb famílies de varies zones, i per això pressionem en tenir
un tercer institut.
Es va donar l’opció d’adscriure el Maria Espinalt, i així tenir tres instituts adscrits, substituint
l'actuañ 22@. La raó que donen a treure el 22@ de l’oferta és que el 22@ en teoria havia de
ser traslladat més a prop del Provençals, però finalment es queda a Can Saladrigas i per
llunyania ens el treuen.
Desde la comissió no es té clar si acceptar el Maria Espinalt o no. Es va decidir fer una
reflexió tant direcció com les famílies, i fer una altra reunió. Dins la mateixa comissió hi ha
idees diferents sobre el tema. La semana que ve, passat el temps de reflexió, hi haurà una
reunió amb direcció sobre el tema d'instituts per veure quina és la seva opinió i veure la
millor manera de seguir treballant en la comissió.
El Maria Espinalt és un institut molt alternatiu, molt lliure, de projectes i amb molta implicació
del professorat i les famílies. L’Esther investigarà una mica sobre l'institut per poder tenir
més dades i punts de vista ja que té una coneguda al claustre. La línia de 22@ és més
semblant a la del Provençals.
Comenta que la decisió de si agafen el Maria Espinalt com a tercer institut s'ha de prendre
en breu. És una decisió que s’ha de prendre desde l’escola, no com a pares, així que només
podem aportar arguments per tal que decideixin.
Es vol demanar el compromís de poder inscriure a germans al 22@, tot i no ser adscrit.
La direcció també es “queixa” que tota la feina que han fet pels traspassos amb el 22@, i
que ara es queda en no res.

Conclou que properament es farà la reunió amb direcció, i amb els arguments de després
d'unes setmanes de reflexió, a veure com està el tema.

8.Precs i preguntes
-

La Sra. Esther Ruiz, de la comissió d'educació diu que ja hi ha nova data per la
xerrada d’educació, que serà la dels deures. La xerrada serà online i està
subvencionada per l’ajuntament. Es farà difusió en breu perquè les famílies
s’apuntin.

-

La Sra. Olga González, de la comissió Colònies i casals explica que durant les
vacances de Nadal, no es va fer el casal de Nadal. No hi va haver quasi interés ni
apuntats al casal de Nadal, així que es va oferir fer-lo al Bac de Roda, però degut a
la situació de la pandèmia, no es va fer finalment. Es va suspendre pel covid.

Sense res més a tractar, s’aixeca la sessió a les 22:25 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 22 de febrer de 2022 a les 20:30 hores de forma
telemàtica a través de ZOOM.

