
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA  DEL 18 DE NOVEMBRE DE 2021

ACTA DE L'ASSEMBLEA 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 18 DE NOVEMBRE DE 2021, A LES
20:30 HORES, EN CONVOCATORIA ÚNICA.

A Barcelona, a les 20:30 hores del dijous dia 18 de novembre de 2021, dóna començament
telemàticament a través de l’aplicació Zoom, l'assemblea 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: L’Assemblea General Ordinària queda constituïda amb un total de 16
Assistents ressenyats a continuació: Sra. Júlia Vilà,Sra. Eva Sánchez, Sra. Adriana
Docampo, Sra. Esther Ruiz,  Sra. Anna Poch, Sra. Esther Serrano, Sra. Judith Gilabert, Sra.
Begoña Muñoz, Sra. Sonia Mármol, Sra. Cris Bafa, Sra. Mercè Medina, Sra. Ana Mazorra,,
Sra. Cristina Bosch, Sra. Edith Llamas, Sra. Adriana Vilardell i la Sra. Olga Gonzalez.

Ordre del dia establert:

1. Aprovació de l’acta de l’anterior Assemblea General Ordinària

2. Memòria del Curs 2020/21.

3. Reptes pel Curs 2021/22.

4. Tancament del pressupost econòmic del curs 2020/21.

5. Presentació i votació del pressupost econòmic del curs 2021/22.

6. Renovació dels càrrecs de la Junta Directiva.

7. Canvis a les Comissions de l’AFA.

8. Precs i preguntes.

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE L'ANTERIOR ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA.

L'acta de l'anterior assemblea general ordinària celebrada el dia 18 de novembre de 2020
que venia annexada a la citació de l'assemblea i que està penjada a la web de l'Afa, és
aprovada per 10 vots a favor i 6 abstencions.



2.MEMORIA MEMÒRIA DEL CURS 2019/20.

Pren la paraula la Sra. Júlia Vilà, presidenta de l'Afa, per presentar-se i explicar els objectius
de l'assemblea. Recorda que en les assemblees tots els socis tenen dret a vot.

Comparteix en pantalla, amb tots els participants, un Powerpoint on es repassa la feina de
l'Afa durant el curs 20-21, que ha estat molt marcat per la Covid19 i totes les restriccions a
les que ens hem hagut d’anat adaptant al llarg del curs.

3.REPTES DEL CURS 21/22

Continua amb l’exposició la Sra. Júlia Vilà, i 'exposa els nous reptes per al curs actual
21-22:

-Com a novetat, l’acollida de tarda passar a ser gestionada per l’escola, no per l’afa
com fins ara. Així l’escola té una continuïtat en l’horari per tots els alumnes que ho
necessitin`siguin o no de l’AFA.

- En la mida que la pandèmia ho permeti, es té el repte de  reprendre les festes
organitzades pels cursos, adaptades a les noves circumstàncies i recomanacions.

- La comissió d’instituts continua al front de la lluita per mantenir l’oferta d’Instituts
adscrits al Provençals.

-Millores a l’eina afagest (pagament de rebuts de l’afa per tpv, compartir plataforma
amb el menjador i l’acollida matinal i a partir d’ara, de tarda també. Tot això gràcies a que es
pot tenir dos tipus de perfils soci-no soci amb diferents accesos a l’eina)

- Nous extraescolars,aquest nou curs hi ha el repte d’estudiar la demanda de
l’anglès a la tarda per, de cara al març, poder presentar la oferta i d’altra banda, recuperar
activitats d’adults que van quedar suspeses per la pandèmia.

4. TANCAMENT DEL PRESSUPOST ECONÒMIC DEL CURS 20/21

Pren la paraula la Sra. Eva Sánchez, que presenta el tancament de gastos del curs passat.
Comparteix pantalla amb un Excel amb totes les dades del tancament de la comptabilitat del
curs 20/21.

Comenta punt per punt tots els ítems i comenta que les comissions del banc cada cop
pugen més. També fa menció a que el curs passat no hi ha hagut gastos en festes, ja que
no s’han pogut fer.



5. PRESENTACIÓ I VOTACIÓ DEL PRESSUPOST ECONÒMIC DEL CURS 21/22.

La Sra. Eva Sánchez exposa el nou pressupost per aquest curs, compartint pantalla amb els
assistents. Explica un per un tots els ítems que hi ha i explica els diners destinats (es fa en
funció del gastat i previst altres cursos).

La Sra.Anna Poch pregunta què entenem per l’ítem “varios-imprevistos”, la Sra. Eva
Sánchez explica que són tots aquelles despeses que no podem posar en cap altre partida
(quota zoom, regals de nadal, wordpress, domini afa,donacions,…)

La Sra. Anna Mazorra traspassa una inquietud que hi ha entre alguns pares, de que no se
sap què fa l’Afa. Comenta que potser hi ha desconeixença de tot el que es fa desde l’AFA.
No sap si hi hauria alguna manera de compartir o fer arribar a tothom el que es fa i a què es
destinen els diners.

S’obre un debat sobre el comentari i es comenta que es podria fer ús dels delegats per
enviar informació del que es va comprant i del que es va fent desde l’afa perquè les families
estiguessin informades de manera més directe. Es parla que quan es feien les juntes o
assemblees presencials, hi assistia bastant gent, i semblava que tothom estigués més al
dia. Potser sí que venia més gent de les comissions, que ara no venen mai a les juntes
(cosa que s’hauria de revisar).

S’han de posar en valor a part de les coses materials que es compren i el valor del temps de
la gent que fa que l’AFA funcioni. Fa anys es va fer una campanya sobre el que feia l’afa, es
podria tornar a fer. S’hauria de tornar a informar a tothom, no només als de p3. Explicar el
que es fa i que es pot colaborar de moltes maneres, i no totes impliquen temps ni feina. Es
parlarà a la propera junta.

Votem els pressupostos

Vots a favor 16, unanimitat

6. RENOVACIÓ DELS CÀRRECS DE LA JUNTA DIRECTIVA.

Aquest any s’ha de votar la renovació de la junta sencera, ja que es fa cada dos anys. Els
càrrecs es mantenen a excepció de la tresoreria i una vocalia.

Canvi de tresoreria, deixa el càrrec la Sra. Eva Sánchez i la substitueix la Sra. Meritxell
Cabezón.

Canvi de vocal, deixa el càrrec la Sra. Marta Jordana i la substitueix la Sra. Esther Ruiz.

La junta agraeix la feina i dedicació de la Sra. Eva Sánchez com a tresorera tots aquests
anys i la de la vocalia a la Sra. Marta Jordana.

Es procedeix a la votació dels càrrecs i dels dos canvis:

Vots a favor dels canvis: 16 Vots en contra: 0 Abstencions: 0



7. CANVIS A LES COMISSIONS DE L’AFA.

La Sra. Júlia Vilà informa dels canvis en comissions que es van votar en la passada junta
ordinària.

Tot i els canvis, falta substitut per la comissió d’igualtat.

La comissió d'anglès queda parada a l’espera de si es reprèn l’activitat el curs que ve o no.

Es demanen més mans per la comissió de llibres, però es demanarà via email més
endavant, ja que la seva feina es concentra cap a final de curs.

La Sra. Júlia Vilà  demana una persona que estigui interessada en la presidència, per
començar a fer el trasllat d’informació, ja que l’any que ve s’ha de fer el canvi, a la propera
assemblea.

8. PRECS I PREGUNTES.

La Sra. Cristina Bafa comenta que l’extraescolar de música que es fa a infantil,
desapareixerà el proper trimestre, ja que només hi ha dos alumnes apuntats. A la pàgina de
l’Afa on hi ha els extraescolars, la icona de música es veu molt petita, i passa
desapercebuda en contra d’altres extraescolars. Comenta que pot ser que les families no
l’hagin vist i per aixó l’hagin passat per alt. Pregunta si hi ha alguna manera de publicitar
l’activitat per veure si es pot apuntar més nens a l’activitat i així que no desaparegui?

També pregunta sobre el funcionament del pagament de l’acollida de tarda, ja que ara la
gestionarà l’escola, així que serà l’encarregada de cobrar l’activitat.

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

Vº Bº SRA. PRESIDENTA Júlia Vilà de las Heras

SRA. SECRETÀRIA  Adriana Docampo Grangel


