JUNTA GENERAL ORDINÀRIA

DE 7 DE JUNY DE 2022

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES I
ALUMNES DE L’ESCOLA PROVENÇALS, EFECTUADA DE MANERA PRESENCIAL, EL
DIMARTS DIA 7 DE JUNY DE 2022, A LES 20:30 HORES, EN CONVOCATORIA ÚNICA.
A Barcelona, a les 20:30 hores del dimarts dia 7 de juny de 2022, dóna començament
presencialment, la Junta General Ordinària, degudament convocada en temps i forma, amb
l’assistència 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 presencial 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 (10): Sra. Júlia Vilà, Sra. Meritxell Cabezón, Sra. Adriana Docampo, Sra.
Encarni Valdivia, Sra. Anna Poch, Sra. Mercè Medina, Sra. Susana Soriano, Sra. Esther
Ruiz, Sra. Joana Mulero, Sra. Olga Gonzàlez
Socis (4): Sra. Cristina Bosch, Sra. Alejandra Figueroa, Sra. Raquel Arrauz, Sra. Esther
Serrano.
S’inicia, la reunió mensual de la Junta General Ordinària de l’Associació de Famílies i
Alumnes de l’escola Provençals de manera presencial, seguint en el seu inici l’-Ordre del
Dia- preestablert:

ORDRE DEL DIA
1.

Aprovació acta anterior

2.

Consell escolar

3.

Protegim les escoles

4.

Extraescolars

5.

Inscripcions P-3

6.

Reunió delegats

7.

Festa

8.

Aportació extraordinària Escola

9.

Horari Menjador

10. Casals i colònies
11. Precs i preguntes

1.

Aprovació acta anterior
Queda aprovada l’acta de la Junta anterior per unanimitat

2.Consell escolar
Pren la paraula al Sra. Mercè Medina explicant que el passat 30 de maig va tenir lloc la
reunió del Consell escolar. Es van tractar els següents temes:
-Es va aprovar el calendari escolar del curs que ve 22-23. Els dies de lliure disposició serán
el 31/10, 5/12, 20/2 i el 26/5. La festa de la Mercè cau en cap de semana i serà festiu el
dilluns 26/9.
- Es va comentar la proposta de reducció de l’horari de menjador. L’escola no ho veu viable
de moment.
-S’explica que la dotació d’ordinadors de 5è i 6è ha arribat a mitges, la de 5è ha arribat, però
la de 6è no.
-El professorat farà diverses formacions durant l’estiu sobre TEA, cercles restauratius
(conflictes) i sobre bullying. Es comenta que a P3 entraran molts nens amb NEE (de 22, 11
entren amb algun tipus de NEE) i que aquestes formacions són molt interessants.
- Nous currículums a 1r, 3r, 5è. Aquest curs es farà el canvi als cursos imparells. Ës un canvi
per flexibilitzar currículum i per donar cabuda als centres que fan projectes. Pel curs 23-24
es farà el canvi per 2n, 4t i 6è. En aquests nous currículums no hi haurà continguts, sinó
sabers. Es destinaran 4,5 hores lliures perquè el centre les faci servir com consideri oportú,
per aquelles àrees que creguin que necessiten reforçar.
- A final de curs, es faran 2 butlletins de notes, un amb les del 3r trimestre i l’altre amb les
globlals.
-De cara al curs que ve, puja el preu del menjador, de 6’33 euros passa a 6’54 euros. El
preu esporàdic és de 7’19 euros. Es parla del dinar pícnic que posen a les excursions i que
estan treballant en millorar-lo.
-El curs que ve es vol recuperar la normalitat de l’escola com abans de la pandèmia. Amb
entrades i sortides com sempre.

-Es comenta que a la reunió de delegats es va parlar del tema de posar tendals als patis per
tal de tenir més ombres.
La Sra. Mercè Medina comenta que va insistir en fer dues reunions a l’inici de curs. Ho
valoraran, tot i que no sembla que els sembla bona idea a nivell d’organització.

3.Protegim les escoles
Pren la paraula la Sra. Mercè Medina, explicant que es va fer un reunió per presentar el
projecte final de “Protegim les escoles”. Tant la dirección de l’escola com la representació de
l’Afa al projecte no están contentes amb la proposta final, ja que consideren que no s’han
incorporat gairebé cap element dels que es van suggerir. Comenten que es van sentir com a
l’escola “més oblidada” de l’eix Perú.
Què incorpora el projecte final?
-Pas de zebra del costat del parc: allargaran les ratlles fins a la cantonada.
-Parterres: Posaran unes lloses per trepitjar i poder passar pel mig. A la resta d’espai hi
anirà vegetació alta.
-Bicis: No farà cap canvi dels demanats.
Comenta que desde la direcció de l’escola, conjuntament amb l’AFA, s’ha escrit una carta
de protesta, i estem a l’espera de resposta per part de l’ajuntament.
La Sra. Meritxell Cabezón comenta que es pot demanar una reunió bilateral amb el districte
directament.
La Sra. Alejandra Figueroa proposa moure el tema a les xarxes socials per tenir més ressò.

4.Extraescolars
La Sra. Júlia Vilà explica que ja s’ha obert el període de renovació d’extraescolars.
S’han de millorar algunes coses de l’eina Afagest, que ja es van detectar l’any passat. Com
l’afagest s’actualitza a l’agost, encara no tenim la versió actualitzada que millorarà tots
aquests errors.
A finals de juny ja estaran les llistes fetes.
Recorda que aquest curs es començarà el dia 5 de setembre, i que els extraescolars també
començaran el mateix dia.
La Sra. Mercè Medina pregunta un dubte sobre l’activitat de Coral per adults. Per ajudar a
que s’apunti més gent, es podria donar l’opció d’apuntar-se gent de fora sense ser soci de

l’Afa durant el primer trimestre? Com per que facin un tastet i si els agrada, ja fer-se socis.
Es demanarà una permanencia trimestral.
La Sra. Júlia Vilà i la Sra. Meritxell Cabezón comenten la logística dels cobraments. Es
comenta que si és una persona totalment externa a l’escola (que no tingui cap fill matriculat
a l’escola), en comptes de socis de l’AFA, la quota seria com una quota d’inscripció a
l’activitat, com una matrícula. Si són socis d’una altra AFA, estaria bé que ho diguessin i un
cop comprovat, no caldria pagar la quota.
Es parla que estaria bé recordar pels grups que els adults també poden apuntar-se a les
activitats.

5.Inscripcions P3
Es comenta que les inscripcions als extraescolars de P3 s’haurien d’obrir per tothom al
setembre, independentment de si tens o no germans més grans a l’escola per evitar que els
que ja són família sòcia tinguin preferència en aquelles activitats més demandades.
Tothom hi està d’acord.

6.Reunió delegats
A la reunió de delegats es van parar de molts temes, a destacar:
-Canvi horari
-Jornada intensiva setembre
-Organització Post-covid, es vol que el curs que ve tot torni a la normalitat precovid.
-Colònies, es comenta que es tornarà a votar el curs que ve.
-Agraïment als Mestres
-Vetlladors i psicòleg . Es comenta que es vol contractar la figura d’un psicòleg que ajudi i
doni suport a mestres i nens. Es comenta que és un bé comú, tot i treballar amb alguns
casos en específic, ja que el benestar a la classe es farà palès. S’ha de veure quin cost
tindria i com pagar-ho. Es comenta de que es podria fer en la quota de material, al igual que
l’auxiliar de conversa.
De moment, l’escola ja ha demanat un psicòleg a l’obra social La Caixa i ens l’han concedit
unes hores, pels casos més greus i urgents.
-Menjador, Hi ha bastantes queixes sobre el menjar. Es comenta que han fet un canvi cap a
més saludable, i que això potser no agrada a tots els nens. L’escola remarca que el
menjador també és un espai educatiu. Es farà una enquesta a pares i alumnes per valorar el
servei. També es va parlar del picnics a les excursions.

7.Festa Final de Curs
Es parla sobre com va l’organització de la festa de final de curs. Està tot controlat. Es vol
donar les gràcies per la contractació del coordinador d’accesos (estarà de 20 a 24h), per
gestionar la seguretat a la porta de l’escola.
Es comenta que s’han venut totes les cadires, i fins i tot han hagut d’ampliar el número. Tot i
així, hi ha famílies que s’han quedat sense cadires.

8.Aportació extraordinària Escola
La Sra. Júlia Vilà explica que l’AFA té diners de quan es donaven subvencions. Tenim un
superàvit que es proposa oferir a l’escola.
Ara ja poder oferir els diners sense por, ja que han prescrit els anys en els que se’ns podria
reclamar alguna cosa de la gestió anterior.
Es preguntarà a l’escola en que volen invertir els diners, i es parlarà en junta.
Aquesta aportació será extra, a part se’ls farà l’aportació de diners de cada curs.
Queda aprovada l’aportació extra per unanimitat.

9.Horari Menjador
Es posa en coneixement de tota la junta que hi ha escoles al barri on s’està valorant la
proposta del canvi d’horari del menjador. El que es proposa és escurçar l’hora de menjador,
i fer de 9 a 12’30h i de 14’30 a 16h. L’escola de moment no sap si aquest canvi es farà o no
en un futur, tot i que és un tema que s’ha parlat al claustre i ho veuen convenient. S’obre un
debat sobre el tema i la Sra. Júlia Vilà comenta els arguments a favor i en contra que dóna
l’escola.
Com a AFA, donem suport al canvi d’horari de menjador?
0 Vots a favor
8 Vots en contra
1 Abstenció
Ens mantindrem a l’espera a veure què passa amb la proposta.

10.Casals i colònies
Pren la paraula la Sra. Olga González de la comissió casals i colònies i ens fa un petit
resum de les inscripcions a dia d’avui.
Casals:
●
●
●
●
●

1a setmana 75 inscrits
2a setmana 142 inscrits
3a setmana 104 inscrits
4a setmana 61 inscrits
5a setmana 44 inscrits.

Comenta que l’opció de volei no surt i que a l’opció on més inscrits hi ha és a balls moderns.
Es proposa que per Volei, es poden comprar pals i una xarxa nova.
En quan a colònies, hi ha 64 inscrits (8 d’infantil i 56 de primària). El mínim per infantil està
fixat en 10 infants, però tot i així s’ha decidit tirar-ho endavant. Queden places per les
colònies, fins a arribar a 100 infants.
11.Precs i preguntes
-

Es parla de que es podria intentar promocionar les extraescolars que fem en les
festes o des de l’escola. Es comenta que xoca una mica que es faci promoció d’una
extraescolar com es Kids and Us durant la English Week. Ells participen de manera
altruista, però sí que és cert que donen flyers o “regals” on es fa promoció i algunes
persones expressen la seva disconformitat.

-

Foto de Nadal, és un tema que vam parlar en altres juntes i que va quedar en mans
d’un grup de mares per tractar-ho més endavant. Ja que les fotos es fan durant el
mes d’octubre per que estiguin a temps, és un tema que hem de votar la propera
junta. La Sra. ALejandra Figueroa ha contactat via email amb vàries empreses.
Comenta que per la informació que ens han enviat i els e-mails, convenç més l’opció
de l’empresa Minerva. S’obre un debat i es comenta que Magnetik és una empresa
que ve de Minerva i es parla del perquè vam fer el canvi.
Queda pendent parlar-ho en la propera junta.

Sense res més a tractar, s’aixeca la sessió a les 22:40 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 13 de setembre de 2022 a les 20:30 hores de
forma telemàtica.

