JUNTA GENERAL ORDINÀRIA

DE 3 DE MAIG 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 3 DE MAIG DE 2022, A LES 20:30
HORES, EN CONVOCATORIA ÚNICA.
A Barcelona, a les 20:30 hores del dimarts dia 3 de maig 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 22 assistents ressenyats a
continuació:

Directiva i junta (8): Sra. Júlia Vilà, Sra. Adriana Docampo. Sra. Meritxell Cabezón, Sra.
Mercè Medina, Sra. Joana Mulero, Sra. Anna Poch, Sra. Esther Ruiz i Sra. Olga González.
Socis (14): Sra. Alejandra Figueroa, Sra. Judit Gilabert, Sra. Esther Serrano, Sra. Alba
Bartolomé, Sra. Paula Castillo, Sra. Sònia Rodríguez, Sra. Raquel Arauz, Sra. Isabel
Fuentes, Sra. Raquel Gonzàlez, Sra. Sandra Ligoria, Sra. Cecília Jiménez, Sra. Glòria
Clapès, Sra. Rut Poyatos i Sra. Mireia Payès.

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. Oferta extraescolars 22-23
3. Maillot rítmica/patinatge
4. Consell escolar
5. Colònies
6. Telèfon Mónica
7. Batucada
8. Menjador- jornada intensiva setembre
9. Festes
10. Precs i preguntes
1. Aprovació Acta Anterior
S’aprova l’acta de la junta anterior corresponent al mes de març. S'aprova per unanimitat.

2.Oferta Extraescolars 22-23
Anglès
L’oferta a valorar és fer anglès amb Play&Learn:
-

P3-P5 DL 16:30-17:30
1r-6è DL-DX 16:30-17:30

Pren la paraula la Sra. Alejandra Figueroa, comparteix pantalla amb els resultats recollits a
l’enquesta sobre l’interès real de l’extraescolar d’anglès en horari de tarda. Hi ha hagut 75
respostes, de les que es recull que hi haurien unes 70 famílies interessades en l’anglès per
la tarda.
Hi ha cursos on hi hauria molta demanda (fins i tot com per fer dos grups del mateix curs).
Donats els resultats de les enquestes i la informació recollida pel grup de treball, es
considera que hi ha demanda real com per introduir l’extraescolar el curs que ve i per tant
fer una oferta en ferm. Play and Learn, l’empresa que farà l’extraescolar, farà una
presentació per explicar a les famílies l’activitat. Queda pendent buscar data.
Desde l’ AFA, s’agraeix la feina feta per les mares que han portat el grup de treball de
l’anglès.
Votació a favor d’introduir anglès per la tarda : Aprovat per unanimitat.

Atletisme
L’oferta a valorar és fer atletisme a la Marbella:
-

P4-3r DJ 16:30-18:00

Pren la paraula la Sra. Paula Castillo. Comenta que s’han fet les enquestes i 29 persones
de diferents cursos han mostrat interès en l’activitat d’atletisme.
Explica que hi haurà dos monitors per un mínim de 5 nens (així que només calen 6 nens),
els recollirien a les 4:30. Es farà a peu o en autobús, ja que en autocar, es dispara el preu.
Volen tornar a demanar preus, però ja s’ha vist en una primera recerca que es dispara al
doble el preu de l’activitat.
S’hauria de parlar amb la Marbella l'horari exacte (ja que infantil no surt 16:30, sinó 16:20h) i
com gestionar el pagament i la matrícula.
Destaca que l’atletisme és una activitat on es toquen totes les activitats d’atletisme (salt de
llargada,…). Es recorda que és una activitat per la qual es pot demanar beca.
Votació per incloure l’atletisme a la Mar Bella a l’oferta per l’any que ve: Aprovat per
unanimitat.

Zumba infantil
L’oferta a valorar és fer zumba amb A lo cubano:
-

P3-P5 DX 16:30-17:30

La Sra. Joana Mulero proposa ampliar l’oferta d’activitat de zumba que actualment s’ofereix
a primària. La idea és que s’amplii a infantil els dimecres, per no coincidir amb ballem. Ara
mateix hi ha dilluns i/o dijous pels nens de primària.
Votació per ampliar zumba a infantil: Aprovat per unanimitat.

Coral per adults
L’oferta a valorar és fer Coral per adults:
-

Adults DL 19:30-21:00 o 20:00-21:30

La Sra.Mercè Medina pren la paraula per explicar que després de la última junta hi va haver
més gent que es va interessar per l’activitat. Hi ha unes 20 persones interessades.
S’ha fet una mica de búsqueda de director de coral i s’ha trobat una noia amb bones
referències, l’Elisenda, que només té disponibles els dilluns. Seria de 8 a 9’30 o de 7’30 a 9.
Coincidiria amb ioga d’adults i per tant, s’hauria de fer en un lloc allunyat d’una altra activitat
per no molestar-se els uns als altres. El preu seria uns 25€ per persona. També s’ha
contactat a un parell més de directors, pero només podien els divendres o se n’anaven de
pressupost.
La idea seria que a part de que s’apuntin pares i mares, estaria bé obrir-ho a mestres de
l’escola (que ens consta que hi ha interès). En aquest cas i, com ja es va parlar en una junta
anterior, no caldria que paguessin la quota de l’AFA.
Votació per incloure coral d’adults en l’oferta del curs que ve: Aprovat per unanimitat.

Altres canvis
La Sra. Júlia Vilà comenta que, a part dels temes tractats anteriorment, hi ha alguns canvis
més en l’oferta del curs que ve.
-

Patinatge 3r passaria a 2a hora per temes d’aforament, com ja passa a rítmica.
Mecanografia no ha sortit voluntari per portar l'activitat. Si surt algú durant el primer
trimestre, es pot plantejar tornar a obrir-la al gener.
La Sra. Sònia Màrmol pregunta si es pot tornar a proposar els divendres al migdia
Ioga per nens, a veure si hi hauria nens interessats. La Sra. Júlia Vilà comenta que
el problema de tornar a oferir activitats al migdia són els espais. Al migdia no hi ha
cap espai disponible, es parlarà amb l’escola per si hi hauria la possibilitat d’algun
espai més per tornar a oferir l’horari.

3- Maillot rítmica
La Sra. Paula Castillo explica que, com es va parlar en juntes anteriors, s’ha fet una
enquesta davant la polèmica que hi ha cada any sobre el preu del maillot. Es va tantejar a
les famílies si estarien d’acord en fer un maillot més estándar amb complements, més barat
i reutilitzable, o seguir amb un maillot fet a mida cada dos anys com fins ara. Pels resultats
de l’enquesta no es veu un clam clar per canviar ja que ha quedat molt igualat.
La Sra. Anna Poch comenta que cada cop hi ha més escoles que opten per l’opció d’un
maillot negre i afegir els complements.

La proposta és, l’any que ve 22-23 seguir amb el maillot d’ara (que es nou d’aquest any), i
curs que ve, que toca renovar-lo tornar a fer l'enquesta a final de curs i veure que surt pel
següent any 23-24.
S’acorda per unanimitat aquesta opció.

4-Consell escolar
La Sra. Mercè Medina pregunta si hi ha algú que vulgui suggerir algún tema pel proper
consell escolar (a finals de mes).
- La Sra. Sònia Rodriguez diu que es podria parlar del tema dels llibres de les biblioteques
de les classes. A la nostra escola hi ha biblioteques d’aula, amb llibres poc variats. Es
podria suggerir fer canvi i que fossin més variats, optant també per còmics, llibres de lectura
fàcil,…(per nens amb dificultats hi hauria d’haver més tipología de llibres, materials més
atractius). Hi ha afas que ajuden econòmicament en la compra de llibres.
La Sra. Sònia Rodríguez s’ofereix a ajudar a l’escola a buscar recursos i llibres més variats i
adients per les biblioteques d’aula.
També comenta que els llibres de Sant Jordi que van sobrar, es van seleccionar uns quants
que es poden donar a l’escola. La Sra. Sònia Rodríguez s’ofereix a fer-los arribar a direcció
per si els volen.
Es parla sobre les biblioteques escolars, no hi ha pressupost ni personal per poder tenir una
biblioteca escolar com a tal (hi ha escoles on les afes les gestionen).

- Es comenta i s’obre un petit debat sobre el tema de posar toldos al pati (“de quita i pon”),
ja que comença a fer calor i a les pistes i patis dona molt el sol. Es podria plantejar posar
una toldos que es puguin plegar. Estaria bé saber qui ha pagat els toldos en altres escoles
(consorci, escola, afa,…).
La Sra. Anna Poch es pregunta en quina zona es posarien. També es comenta que serien
un gran valor afegit pels casals d’estiu.
La Sra. Esther Ruiz comenta la importància de la protecció solar pels nens.
La Sra. Alba Bartolomé aporta l'experiència del centre on treballa, on han posat un toldo de
quita i pon. És fácil i es podria posar en diferents llocs del pati. Per altra banda, comenta
que l’escola disposa dels PEMOE (son unes ajudes que s’han donat a les escoles desde la
pandèmia), i que es podrien utilitzar per renovar biblioteques de les aules o inclús pels
toldos.
- La Sra. Raquel Arauz pregunta sobre el funcionament del consell escolar. La Sra. Mercè
Medina, representant de l’AFA al consell, explica que es fan 3 reunions a l’any on s’ajunten
representants de l’afa, dels pares, claustre, ajuntament i direcció i es parlen coses
relacionades amb la vida de l’escola (pressupostos, excursions, matrícules,…).
- La Sra. Esther Ruiz proposa preguntar sobre com va el tema de la gestió dels casos de
bullying que hi ha hagut aquest any a l’escola. Hi ha hagut actuacions i han notat millores?
Es plantejarà a la Isabel de fer la reunió de delegats de final de curs i parlar d’aquest tema
millor allà.

- La Sra. Mercè Medina explica que es va comentar al consell escolar que les reunions de
principi de curs, sense conèixer els nens encara ni les dinàmiques, les excursions,… són
insuficients. Es proposava si es podria fer una altra durant el primer trimestre. S’obre un
debat i quedem que la Mercè insistirà en el tema de poder fer més reunions. També es parla
de si es tornaran a fer reunions i tutories presencials. Tot i que, es parla que potser estaria
bé que de cara a l’any que ve donar l’opció de seguir fent les reunions/ tutories online o
presencials.

5- Colònies en horari lectiu.
La Sra. Júlia Vilà pren la paraula i explica que com a AFA fa anys que es demana a direcció.
Inicialment el no va ser rotund per oposició del claustre. Però darrerament el claustre està
canviant l’opinió al respecte i hi ha un sector que ho impulsa internament, tot i que en la
votació del curs passat no va sortir prou unànime. Es tornarà a votar a principi de l’any que
ve, quan es tingui el claustre del curs fixat.
En paral·lel, unes famílies de P4 han tingut la iniciativa de recollida de signatures per
demanar al claustre que reconsideri la seva actual negativa a les colònies. La Sra. Judit
Gilabert i la Sra. Júlia Vilà comenten que, com a coordinació de grup de delegats, es va dir
que vinguessin a la junta les mares que van impulsar la carta, per decidir si es feia
conjuntament amb l’AFA.
La Sra. Alba Bartolomé explica com ha sorgit la idea a la classe de P4A de fer la carta per
les famílies i fer una recollida de firmes, per portar a l’equip directiu. Això es va enviar per fer
difusió per grups. Es vol presentar la carta com a mesura de pressió.
La Sra. Júlia Vilà els explica que és un tema que es treballar des de fa anys des de l’AFA i
que l’escola ja sap que les famílies volen les colònies. Es pregunta quin objectiu té aquesta
recollida de firmes ja que al final és un tema voluntari dels mestres.
S’obre un debat sobre el tema.
La Sra. Mercè Medina comenta que si hi ha moltes famílies que signen, els professors
poden tenir més consciència de la demanda a l’hora de votar i inclinar-se cap al sí.
La Sra. Anna Poch proposa que aprofitin el consell escolar per presentar tota la recollida de
firmes.
Votació: S’afegeix la recollida de firmes a la tasca de l’AFA per aconseguir que es facin les
colònies a l’escola? I en conseqüència es pot fer servir el grup de delegats per fer arribar la
carta a tot arreu? Al consell escolar la Sra. Mercè Medina aportarà les dades. 7 vots a favor

6- Mòbil Mónica
Pren la paraula la Sra. Júlia Vilà per explicar que el telèfon que usa la coordinadora
d’extraescolars té una tarifa de dades reduïda per fer-ne ús bàsicament al whatsapp. A
l’estiu ha d’usar-lo també per trucar quan és a les sortides del casal o a les colònies i això
surt de la tarifa i resulta car. Com que en aquell període la tasca és de coordinadora de
casal de CET10 l’empresa li proporcionarà un mòbil per a que l’usi en la seva feina.
Però veiem poc pràctic que tingui dos mòbil, un a l’estiu i un altre durant el curs. A més el
mòbil de l’AFA està al nom de la presidenta perquè amb el CIF de l’AFA no es podia tenir la
tarifa més barata i amb el relleu caldria fer la gestió de canvi de titular, situació que no és

pràctica. Per això es proposa de donar de baixa el telèfon actual i deixar només el que
proporcionarà CET1, arribant amb l’empresa per compensar el cost que té, tenint en compte
que ens costa uns 60€ a l’any.
Aprovació del canvi del telèfon de la coordinadora al nou que doni CET10. Aprovat amb 7
vots a favor.

7- Batucada
La Sra. Júlia Vilà explica que des de fa anys totes les activitats extraescolars de tarda
paguen 2€ extres sl mes per pagar la coordinació que fa la Mónica (gestió amb l’escola pels
llistats a cada classe dels d’inscrits a les activitats, coordinació d’entrega dels nens entre les
aules i els monitors, servei de consergeria per la tarda, gestió dels espais, atenció en cas
d’accident, etc).
Batucada pagava només 1€ perquè en el seu moment feien poc ús de la coordinació. Ara,
amb l’afagest i la forma actual d’organització, sí que fa la mateixa funció que amb les altres
activitats, així que es proposa pujar la contribució a 2€ com amb la resta. .
Vots a favor: 7 vots a favor

8- Menjador i jornada intensiva.
La Sra. Júlia Vilà exposa que el curs vinent es començarà el dia 5 de setembre, i que tot el
mes de setembre será de jornada intensiva. En principi la Generalitat ha dit que
l’administració cobrirà el cost de l’hora extra per sortir a les 16.30. En el cas que la
Generalitat no pagues l'ampliació de l’horari, desde l’AFA hauriem de negociar amb el
menjador ampliar l’acord actual per incloure aquest dies.
Vots a favor d’ampliar l’acord amb el menjador en cas que la Generalitat no ho assumís: 7
vots a favor.
La Sra. Júlia Vilà ho parlarà amb la Isabel.

9- Festes
Es comenta que la festa de Sant Jordi, ha anat molt bé tant en ambient com en guanys.
En quant a la festa de Final de Curs, es comenta que els de 4t van treballant en
l’organització.

10- Precs i preguntes.
Es comenta en general que ens preocupa trobar candidat/a per cobrir la vacant de
presidència de cara l’any que ve.
La Sra. Raquel Arauz pregunta si hi podria haver servei de cangur durant extraescolars
d’adults. Si hi ha volum suficient, es podría mirar. S'hauria de preguntar a la Mónica quin
seria el mínim de nens per poder oferir aquest servei i el cost que suposaria.

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 dimarts dia 7 de juny de 2022 a les 20:30 hores de forma
presencial, si és possible.

