
JUNTA GENERAL ORDINÀRIA 13 DE SETEMBRE 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 13 DE SETEMBRE DE 2022, A LES 

20:30 HORES, EN CONVOCATORIA ÚNICA. 

 

A Barcelona, a les 20:30 hores del dimarts dia 13 de setembre 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 16 Assistents ressenyats a 

continuació: 

 

Junta (8): Sra. Júlia Vilà, Sra. Adriana Docampo, Sra. Esther Ruiz, Sra. Joana Mulero, Sra. 

Mercè Medina, Sra. Susana Soriano, Sra. Olga González, Sra. Encarni Valdivia 

Socis/ Sòcies: Sra. Cristina Bosch, Sra. Maria Àlvarez, Sra. Isabel Fuentes, Sra. Alejandra 

Figueroa, Sra. Raquel Arauz, Sra. Ariadna Puigcerver,  Sra. Sesi Jiménez i  Sra. Cecilia 

Lombardo.  

 

1- Aprovació acta anterior 

S'aprova l’acta de la Junta anterior per unanimitat.  

 

2- Inscripció Extraescolars.  

La Sra. Júlia Vilà comparteix pantalla amb la informació detallada de les inscripcions als 

extraescolars d’aquest curs i comenta el volum d’inscrits en cada activitat. 

Anglès Play&Learn: Comparteix pantalla d’uns gràfics de l’activitat d’anglès fent la 

comparativa entre Kids and Us i la nova proposta de Play and Learn. Dels nens/es que feien 

kids l’any anterior només 5 han canviat d’empresa. Però no han tingut gaires alumnes nous, 

especialment en els cursos d’infantil on més tirada ha tingut la nova empresa de Play and 

Learn.  

La Sra. Alejandra Figueroa comenta que li sap greu alguns mals entesos que hi ha hagut 

amb algun grup, tot i que agraeix la paciència de les famílies i la bona disposició de 

l'empresa per solucionar els inconvenients.(Els nens de 3r s’han agrupat al grup de 4t). Està 

contenta amb la resposta de les famílies amb l’activitat.  

Ara estan avaluant el nivell dels nens per agrupar-los com correspon encara que suposi 

barrejar cursos. Podria ser que calgués obrir algun grup nou ja que el màxim per classe és 

8. La Sra. Alejandra Figueroa es pregunta si com a Afa, tanquem inscripcions i posem llista 

d’espera o anem fent grups si hi ha espais. Es comenta que mentre hi hagi espai físic, no hi 

ha problema en que facin més grups. Només cal avisar la Mar.  



Zumba Infantil: La nova franja d’edat ha arrencat amb força. Tot i ser un sol dia i sense 

coincidir amb Ballem, les inscripcions d’aquesta última s’han vist afectades.  

Atletisme- Es parla sobre com es farà el desplaçament finalment, si en taxi o en autobús. 

Queda pendent saber com es farà depenent de les inscripcions finals.  

Coral Adults- Per ara no ha sortit ja que només té 7 inscrits.  

 

La Sra. Maria Álvarez pregunta si l’activitat de judo surt o no, ja que no tenien clar l’horari en 

què es faria. Es farà dilluns i dijous a les 16:30h  

 

3-Fotos Minerva 

Recordem que hi ha un grup de mares que han estat treballant per buscar alternatives a 

l’empresa de fotos Magnetik, que va fer-les fotos del nadal passat. 

Pren la paraula la Sra. Alejandra Figueroa, que comparteix pantalla amb la proposta de 

Minerva.  

La Sra. Alejandra Figueroa explica els punts de la proposta de Minerva. Explica que hi 

haurà un pack bàsic i després cada família podrà afegir més fotos i accessoris, si vol.  

Minerva donarà una carta a les tutores perquè les reparteixin (per tema de protecció de 

dades), cada família tindrà un codi per veure les seves fotos i si les vol, poder demanar-les. 

Es podrà pagar online o per bizum (el pack bàsic valdrà 15 euros).   

La Sra. Esther Ruiz comenta si no hi ha un pack més econòmic, ja que potser hi ha famílies 

que potser no poden pagar aquesta quantitat o no li donen ús a les fotos i els sembla massa 

diners. Es comenta que els 15 euros és com un mínim que cobra l’empresa per la feina i el 

desplaçament, però es pot demanar un altre cop.  

La Sra. Raquel Arauz pregunta si hi ha germans a l’escola, si hi hauria la possibilitat de fer 

fotos junts. La Sra. Alejandra Figueroa ho preguntarà. Altres anys l’escola deia que 

operativament era molt complicada.  

La Sra. Cecília Lombardo, delegada de 1r, comenta que l’any passat no va agradar el pack 

de les fotos. Se li explica que arrel d'això i que direcció tampoc va quedar satisfeta, es va 

crear el grup de treball per buscar una nova opció per aquest any.  

La Sra. Alejandra Figueroa també preguntarà si es poden fer fotos tipus DNI. 

Votem, tornem amb l’empresa Minerva per fer les fotos de Nadal? 

Vots a favor: 7 vots 

Vots en contra: 0 vots 

Vots en blanc: 1 vot 

 

 

4-Queixa al consorci per la calor 

La Sra. Júlia Vilà informa que s’ha fet una queixa conjunta al consorci referent a la calor a 

les aules per tal que posin mitjans per combatir-la. Hi ha 150 AFAs i 43 direccions d’escoles 

adherides, entre elles la nostra AFA i la nostra direcció.  

 

5- Carnestoltes 

Pren la paraula la Sra. Raquel Arauz proposant fer un canvi per aquest Carnestoltes per, en 

comptes de participar a la rua, es organitzar una festa a l’escola el divendres quan els nens 

surten disfressats.  

Comenta que l’any passat hi va haver poca participació a la rua, i que quedava una 

representació de l’escola una mica pobre.   



S’obre un debat. La Sra. Joana Mulero explica que la participació varia molt cada any, 

abans de la pandèmia, al 2019 va haver molta participació i en canvi, al 2020 va baixar la 

participació.  

La Sra. Júlia VIlà comenta que quan els de sisè van preparar una festa de carnestoltes a 

l’escola el divendres després del cole, va anar molt bé. És un altre tipus de festa.Si es fa el 

divendres, es guanyarien diners amb el bar que es podrien usar a la festa de final de curs. . 

La Sra. Susana Soriano comenta que no es incompatible una cosa amb l’altra. Es podrien 

fer les dues coses. Diu que per implicar a la gent a que participi a la rua, és bona idea fer el 

pack o fer la disfressa de forma conjunta. Per implicar a més gent,es podria fer votacions 

sobre quina disfressa els agradaria.  

La Sra. Adriana Docampo comenta que la rua és una celebració on fer barri i que l’any 

passat va haver-hi poca participació degut a la covid. No es va fer vehicle ni una gran 

disfressa perquè no se sabia si hi hauria o no rua quasi quasi fins l’últim moment. Es va 

decidir no fer una inversió gran per si de cas. Altres escoles sí que la van fer, portant vehicle 

i disfresses més elaborades, perquè van arriscar-se. També s’hauria de veure la manera 

d’implicar a la gent perquè participin, al igual que amb altres festes que es fan.  

La Sra. Mercè Medina remarca que l’AFA no ha de decidir quina festa fa sinó que hauria de 

ser el curs de P5 que és qui organitza, el que ho hauria de decidir. La Sra. Júlia Vilà 

puntualitza que que mentre no suposi una despesa extra per l’AFA els cursos tenen 

autonomia per decidir com serà la festa que organitzin ja que aquest és el model en el qual 

es va apostar.  

La Sra. Sesi Jiménez indica que la deciisó no l’han de prendre les famílies de P5 sino les 

que, dins d'aquest curs, s’ofereixin a organitzar la festa.Tothom hi està d’acord.  

La Sra. Mercè Medina creu important dir a P5 que poden escollir però que l’Afa recomana 

fer barri amb la rua. P5 decidirà internament i queda pendent comunicar a junta la decisió.  

 

Per altra banda, la Sra. Alejandra Figueroa pregunta els timings de cara a la Festa final de 

curs, al novembre s’hauria de fer reunió i decidir comissions, tot i que abans caldria fixar la 

data.   

 

6-  Nova coordinadora extraescolars 

La Sra. Júlia Vilà explica que la Mar Rubies s'està adaptant molt bé al Provençals i que poc 

a poc, s’estan llimant algunes coses que van sorgint. La Mar fa feines de menjador també 

de la part de monitoratge, així que passa gran part del dia a l’escola, i això fa que conegui a 

molts nens i nenes ja. 

Se li ha proposat enviar una petita presentació amb una foto en un missatge per que les 

famílies la coneguin. 

La Sra. Encarni Valdivia comenta que la Mónica li ha fet molt bon traspàs i que ella està 

molt ficada en tot, i que el fet d’estar tantes hores al cole, és positiu. Té un bon rodatge.    

 

  

7- Regal Mónica  

La Sra. Júlia Vilà comparteix pantalla amb les opcions de regal que hi ha (les que s’han anat 

proposant al grup de whatsapp).  

Es pregunta pel pressupost que tenim pel regal.  

S’obre debat sobre totes les opcions que hi ha, arracades, collarets, conjunts,... 

Es comenta comprar-ho en alguna tenda de glòries per que tingui l’opció de poder canviar si 

no li agrada.  



Finalment, es decideix comprar unes arracades i un collaret, ho comprarà la Sra. Mercè 

Medina (aretes) i la Sra.  Alejandra Figueroa (collar).  

Es decideix comprar les opcions 5 i 10 de la presentació. 

Se li ha de fer una carta-targeta d'agraïment. La Sra. Mercè Medina farà una postal xula i 

les Sres. Susana Soriano i Joana Mulero escriuran un petit text.  

Es planteja si regalar-li també un ram de flors, plantes o bombons. Es decideix comprar 

bombons, que li agraden molt.  

Se li donarà un divendres a la tarda o quan es pugui. Veurem quina disponibilitat té. 

Votem:  Tothom a favor 

 

   

 

8- Tendals pati 

La Sra. Júlia Vilà explica que l’escola va demanar un pressupost pels tendals de les 

terrassetes i del pati (un retràctil). Els de les terrassetes ja s’ha fet, el del pati no, per el cost 

i perquè l’estructura no acaba de convèncer. Es parla de si hi hauria algun pare que sàpiga 

del tema i pugui assessorar a l’escola.  

Enviarem via delegats un missatge per veure si algun pare sap del tema i es pot estudiar de 

cara a l’estiu que ve.  

 

9- Previsió canvis de Junta 

La Sra. Júlia Vilà diu que es preguntarà al grup de junta si algú vol fer canvi, ademés dels 

que marxen perquè ja marxen del cole. 

Es parla que els vocals nous haurien de ser membres actius de l’AFA amb compromís 

d’assistir a 5 de les juntes que es fan a l’any.   

Per altra banda, al consell escolar es va preguntar sobre quan renovar el representant de 

l’AFA al consell. Es pot fer en el moment que es vulgui. S’haurà de buscar un relleu, ja 

quenala Sra. Mercè Median l’any que ve ja marxa. Al gener s’hauria de buscar algú per 

suplir a la Mercè per la darrera reunió de l’any (tercer trimestre). La Sra. Esther Ruiz hi està 

interessada.  

La Sra. Júlia Vilà deixarà la presidència i acabarà el curs fent de reforç a la coordinació de 

delegats,a banda de donar suport a la nova directiva.  

 

10- Quota socis 

La Sra. Júlia Vilà recorda que al juliol es van cobrar per duplicat els rebuts de l’Afa per error 

del banc. Aquests ho han admès i ens permeten retornar el segon rebut sense pagar 

comissions.  

De cara l’any que ve, el pagament es farà per TPV, així que es facilitarà molt la feina i no hi 

haurà opció a situacions com la que ha passat.   

 

11- Precs i preguntes 

- La Sra. Esther Ruiz pregunta sobre el perquè aquest any no hi ha professora de 

psicomotricitat a Infantil. També pregunta pel tema de la figura del psicòleg, que 

encara està en estudi, perquè el cost era molt alt. 

 

- La Sra. Cecilia Lombardo pregunta que si estàs en llista d’espera d’una activitat si 

s’ha de renovar cada mes la inscripció o t’avisen quan hi ha plaça. La Sra. Júlia Vilà 

explica que quan hi hagi plaça, ells t’avisen. 



 

- La Sra. Cristina Bosch pregunta si s’han donat als alumnes els llibres del Cuida’m. 

S’explica que sí, que están repartits, pero com que es queden a l’escola, que potser 

per això les famílies no els han vist. La Sra. Cecilia Lombardo indica que a 1r no 

s’han entregat i la Sra. Júlia Vilà es compromet a averiguar què ha passat.  

 

 

Propera junta: 18 d’octubre.  

 

  

Sense res més a tractar, s’aixeca la sessió a les 22,07 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 18 de d’octubre de 2022 a les 20:30 hores de 

forma telemàtica a través de ZOOM. 


