
JUNTA GENERAL ORDINÀRIA                            DE 22 DE FEBRER 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 DIMARTS DIA 22 DE FEBRER DE 2022, A LES 
20:30 HORES, EN CONVOCATORIA ÚNICA. 

  

A Barcelona, a les 20:30 hores del dimarts dia 22 de febrer 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 9 assistents ressenyats a 
continuació: 

Directiva i junta (6): Sra. Júlia Vilà, Sra. Adriana Docampo, Sra. Mercè Medina, Sra. Joana 
Mulero, Sra. Esther Ruiz i Sra. Olga González. 

Socis (3): Sra. Isabel Fuentes, Sra. Sònia Mármol i 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. Aprovació acta anterior 

2. Consell escolar 

3. Nou calendari escolar 

4. Festes 

5. Oferta extraescolars 22-23 

6. Conèixer l’AFA 



7. Assemblea AFAAC 

8.Precs i preguntes 

  

 1. Aprovació Acta Junta Anterior 

S’aprova l’acta de la junta anterior corresponent al mes de gener. S'aprova per unanimitat (6 
vots a favor). 

  

2.Consell escolar 

Pren la paraula la Sra. Mercè Medina, representant al consell escolar de l’AFA. Comenta 
que el passat 2 de febrer es va fer reunió del consell escolar, que tenia com a objectiu votar 
i aprovar els pressupostos del curs. Es van aprovar els nous pressupostos i es van votar els 
de l’any passat. 

Es va preguntar sobre inversions futures que vol fer l’escola. La direcció va dir que es vol 
invertir en biblioteca, materials per a les xarxes i mobiliari nou.  També es va comentar que 
si arribés o hi hagués més pressupost, es vol invertir en el pati d’infantil i en tendals pels 
terrats. 

Durant la reunió es va comentar el tema d’instituts. S’ha perdut el 22@ definitivament, i es 
va dir que el Maria Espinalt s’ha compromès a facilitar l’encaix amb els nous alumnes del 
nostre centre. Es veu com a positiu, que tenen experiència en projectes i en tota la 
metodologia que s’està implementant amb tots els canvis de currículum que es faran en un 
futur.   

Es comenta que Ecotaula, l’empresa que teníem de menjador fins l’any passat, ha fet fallida. 

  

3.Nou calendari escolar 

La Sra. Júlia Vilà exposa la decisió del govern de fer el canvi de calendari escolar pel curs 
que ve. 

Es comenta la controversia que està causant. Suposa fer molts canvis a nivell organitzatiu, 
així que veurem com es fa. 

A nivell d’AFA, què ens implica? 

- S’hauria de veure si les extraescolars comencen abans i veure com es farà amb 
l’allargament de les jornades. Es parla què s’ha dit sobre aquest cost, que se suposa 
que l’ha de cobrir el govern. 

- Amb l’acord que es té amb el menjador, suposaria pagar 15 euros més a l’any 
prorratejats (1’5 euros al mes més), tot i que caldria negociar-ho amb CET10.  



- CET10 hauria d’informar si les extraescolars podrien començar com el cole o com 
fins ara, per que tinguin marge de maniobra per buscar monitors (ja que això ho 
feien les primeres setmanes de setembre). 

- Amb les altres extraescolars, també s’hauria de parlar sobre avançar el 
començament o com fer-ho. 

S’obre una mica de debat sobre el tema, ja que genera bastant dubtes:  

- La Sra. Olga Gonzàlez comenta que en principi no hi hauria d’haver problema amb 
el monitoratge, perquè monitors han de tenir igualment pels casals de setembre en 
el cas que fos com fins ara. Un altre tema és que continuessin després o els 
interessessin les condicions. 

- La Sra. Esther Ruiz parla desde la visió dels profes. Comenta el gran repte 
organitzatiu del canvi. Per exemple, enlloc de al juliol, ja se sabran les places del 
professorat al juny, peró s’haurà de tancar un curs i organitzar un altre a la vegada. 

També es parla sobre la possible vaga de docents de 5 dies convocada pel març per entre 
d’altres, aquest tema. De moment, l’escola no ha informat de res. 

  

4.Festes 

La Sra. Júlia Vilà fa un repàs de les festes que hi ha properament, i la seva preparació i 
organització: 

- Carnestoltes: Es fa la rua i P5 ja ha anat informant de tot. 
- Festa final de curs: Ja està en marxa, els de 4t van organitzant i reservant algunes 

coses. 

La comissió de taules i cadires de la festa de final de curs pregunta: l’escola ens 
podria deixar cadires plegables? Han pensat que ja que no hi ha hagut ingresos per 
la pandemia desde fa dos cursos, es podria fer ús de cadires de l’escola i així, els 
guanys serien nets? 

Es comenta que fa uns anys, l’associació de veïns de Espronceda-Perú ens van 
deixar cadires, es podria tornar a preguntar. Una mama de 4t està en contacte amb 
ells. 

Es conclou que la idea de pagar la cadira no és guanyar diners, sinó cobrir gastos. 

- Sant Jordi: Aquest any cau en dissabte, així que la venta de roses no tindria gaire 
sentit. Es podria proposar als de 2n que fessin divendres una festa- berenar on es 
venguin llibres,… Queda pendent veure quin feedback hi ha amb el curs que ho ha 
d’organitzar.   

  

5.Oferta Extraescolars 22-23 



La Sra. Júlia Vilà explica que el mes que ve s’ha de decidir què es presenta per la oferta 
d’extraescolars pel curs que ve. 

-Mecanografia: Pren la paraula la Sra. Mercè Medina, es pregunta si l’extraescolar es manté 
pel curs que ve o si es pot oferir en anys alterns. Quina seria la proposta? 

Argumenta que la gran massa de nens a qui va dirigida l’activitat, ja han fet el curs aquest 
any. Es podria fer una enquesta de satisfacció a les famílies per veure si s’han acomplert les 
expectatives de les famílies. S’hauria de valorar quin risc tindria ofertar-la i que al final no 
surtís.  Queda pendent per la propera junta, comentar els resultats d’una enquesta que farà 
la Sra. Mercè Medina un cop acabada l’activitat (mitjans de març). 

-Anglès: Unes 70 famílies de l’escola van contestar l’enquesta que es va enviar fa un temps. 
Hi ha molta gent interessada en que tornem a ofertar una activitat d’anglès per la tarda, així 
que s’ha format un grup de treball de pares i mares, que buscaran empreses i propostes per 
presentar a la propera junta. I caldrà avaluar la demanda que hi hagi per l’oferta concreta.  

- La Sra. Mercè Medina, vol proposar una extraescolar nova per a pares. Coral. Hi ha molta 
sensibilitat musical a l’escola, i podría ser una activitat que agradés. La proposta és fer-ho 
amb un director de coral, no amb l’empresa que es va fer anteriorment, ja que l'experiència 
no va ser prou positiva en altres activitats. S’hauria de fer un sondeig per veure si la gent 
s'apuntaria a l’activitat. També veure en quin horari o espai encabir-ho per no molestar unes 
activitats amb altres (com ioga o zumba). 

  

6. Conèixer l’afa 

La Sra. Adriana Docampo comenta que com ja es va parlar en junts anteriors, estaria bé 
veure per quins canals i de quina manera podem fer més visible la feina de l’AFA, per que 
sembla que no arriba a tothom.   

Una mare de l’escola es va oferir a fer un díptic nou. Un cop fet, hauriem de veure com i 
quan podem distribuir-ho. Paper o en format digital? 

Ara amb les festes, es pot fomentar el fer arribar la info a les famílies. Es podrien posar els 
plafons a prop del bar i així la gent els podría mirar. Els plafons també s’han de revisar i 
renovar perquè hi ha algunes informacions que han quedat antiquades. 

S’obre un petit debat sobre com fer arribar la info a les famílies. A P3 es podria donar en 
paper a principi de curs, i als altres cursos en format digital, per tal de tornar a recordar el 
que es fa. 

  

6.Assemblea Affac 

La Sra. Júlia Vilà comenta que el dissabte passat es va fer l’assemblea anual de l’Affac a 
l’edifici de la Farinera. La nostra afa és sòcia de l’associació i la Júlia, com a presidenta i 
representant de l’AFA Provençals va anar a l’assemblea. 



Es van tractar dos temes inicials: 

- Estan desenvolupant una nova eina online per afas (hi ha eines que ja existeixen, tot 
i que són cares). Nosaltres tenim l’afagest, de cet10. Faran una prova pilot amb 
alguns centres per veure si funciona bé.  Volen incluir llistes de socis, comunicació, 
rebuts, gestió de menjadors o extraescolars,… 

Si en un futur ho veiem clar, podríem canviar-nos, tot i que no sembla gaire pràctic 
en el nostre cas, que ja tenim una eina que ens funciona i és gratuita. S’està 
intentant que cet10 afegeixi a l’afagest el pagament amb tpv, per no haver de fer 
domiciliacions i estalviar feina i comissions del banc. 

- Jornada continua- jornada partida. Están recavant informació per posicionar-se amb 
el tema i poder fer una crida a totes les Afes i anar tots a una. Es valoren molts punts 
(menjador, hores de son, extraescolars,…) 

Consideren millor la partida, pero amb canvis. Per exemple, fer jornada partida, però 
amb menys estona de menjador. Llençaran enquestes per veure quina és l’opinió de 
famílies i afas. Quan surti l'enquesta, parlarem del tema per si, com a AFA, fem 
difusió de l’enquesta. 

  

7.Precs i preguntes 

Es comenta que al grup de delegats va sorgir el tema de l'agressivitat, nerviosisme,… que 
es viu en certs cursos i en general a tota l’escola. 

Fer una altra reunió d’escola i delegats per tractar aquest tema no té gaire sentit, es creu 
que seria millor fer una reunió de cada grup classe, per parlar més especificament de les 
dinàmiques que afecten a cada grup en específic. Veure què passa i quines solucions o 
eines ens poden ajudar a mestres i famílies per anar tots a una i millorar la situació. 

L’escola ho veu bé, tot i que s’ha de veure com posar-ho en marxa. 

  

Sense res més a tractar, s’aixeca la sessió a les 21:57 hores, signant amb el vistiplau: 

  

Vº Bº 

                        

SRA. PRESIDENTA                             SRA. SECRETÀRIA 

  

  



  

  

  

  

Júlia Vilà de las Heras                     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 29 de març de 2022 a les 20:30 hores de forma 
telemàtica a través de ZOOM. 

 


