
JUNTA GENERAL ORDINÀRIA 18 D’OCTUBRE 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 18 D’OCTUBRE DE 2022, A LES 

20:30 HORES, EN CONVOCATORIA ÚNICA. 

 

A Barcelona, a les 20:30 hores del dimarts dia 18 d’octubre 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 15 Assistents ressenyats a 

continuació: 

 

Junta (7): Júlia Vilà, Adriana Docampo, Anna Poch, Joana Mulero, Mercè Medina, Esther 

Ruiz, Susana Soriano 

Socis/sòcies: Judit Gilabert, Sesi Jiménez, Raquel Arrauz, Eva Sánchez, Cristina Bosch, 

Edith Llamas, Esther Serrano i Olga Gonzàlez. 

 

Ordre del dia: 

1-Aprovació acta anterior 

2-Preparació Assemblea 

3-Bizum AFA 

4-Consell escolar 

5-Acollida festes 

6-Vacants vocals 

7-Precs i preguntes 

 

 

1-Aprovació acta anterior 

S'aprova l'acta de la junta anterior, 6 vots a favor (unanimitat) 

 

2-Preparació Assemblea 

Pren la paraula la Sra. Júlia Vilà, explica que l’Assemblea serà el proper dia 22 de 

novembre. Per a que doni temps a fer un junta abans per poder repassar i votar tot el que 

es presentarà, proposa de fer junta el dia 15 de novembre. Hem de votar el format, si 

presencial o online.  

S'obre un petit debat de si fer-la online o presencial. Com pensem que podem tenir més 

quòrum? Si es presencial, a les 20:30h sembla que sigui tard. Fem una mica de repàs de 

l’assistència dels últims anys i veiem que no hi ha gaire diferència entre si es presencial o 

online. Es comenta que online és més fàcil per conciliar.  



Es vol enviar abans de l'assemblea la infografia de com funciona l'AFA perque la gent 

conegui la importància d'assistir. 

La Sra. Eva Sànchez pregunta qui s’encarregarà de la presentació de la part de tresoreria, 

per poder organitzar-se. Com que la tresorera titular no pot continuar en el càrrec, serà 

l’anterior, l’Eva Sánchez qui prepararà les dades.  

Finalment, es decideix fer l’assemblea online, per facilitat que vingui més gent.  

El dia 15 de novembre, la Sra. Júlia Vilà presentarà el recull de la memòria i dels comptes. 

 

 

3-Bizum AFA 

La Sra. Júlia  Vilà comenta que arrel de molts pares i mares preguntin si es pot pagar amb 

bizum a les festes, equipació,... ha sorgit fer la pregunta en junta de si valorem tenir un 

bizum per l’Afa, ja que encara tenim el telèfon antic de la Mónica operatiu i el podríem 

vincular.  

S’obre un debat on es valoren tots els pros i contres. També tenim certs dubtes de com es 

faria la gestió del telèfon i el bizum en tenir un compte d’empresa.  

Es recorda que totes les transaccions que es fan a l'afa necessiten dues firmes i en el bizum 

no hi hauria multisignatura. També s’hauria de veure si seria un servei a pagar a part.  

Es comenta que a l’hora de controlar els ingresos, és un embolic per tresoreria. A més, el 

telèfon aniria rulant pels tresorers de cada festa i seria difícil de portar un bon control. És 

diferent si una persona vol donar el seu personal i després posar els diners, com s’ha fet en 

algunes festes ja.  

Després de considerar tots els pros i contres, es decideix que no tindrem Bizum i que ja es 

pot donar de baixa l’antic telèfon de la Mónica.  

  

4-Consell escolar 

Pren la paraula la Sra. Mercè Medina, exposa que ahir va haver consell escolar.  

L'ordre del dia era bàsicament aprovar la memòria del curs passat. 

A més, es va parlar dels següents temes: 

-Van comentar que del  projecte “Parlen els nens i nenes” ja tenen els resultats, i els 

compartiran amb les famílies, ja que creuen interessant compartir-ho. 

-Aquest curs, l’escola participa en l’ “Erasmus + project”, un intercanvi entre centres 

educatius de tota Europa a nivell de docents. Aquest curs, seran centre acollidor, vindran 

docents de França durant 3 dies al centre i veuran com fan les coses aquí. 

- Han proposat a l’escola participar en el projecte “Furnish kids”, projecte de l'ajuntament. 

Els nens donen idees sobre mobiliari urbà efímer a la Gran Via. L’escola està suspesant si 

participar-hi.  

- Han creat una comissió de mestres que treballaran per consensuar la millor manera de fer 

el butlletí d'avaluació, degut als canvis de currículum que s’han implantat aquest curs en 

alguns cursos.  

- Convivencia: Crearan una figura nova a l’escola, els delegats de cada classe, que 

recolliran propostes sobre com millorar la convivència a l’escola. Faran una reunió conjunta 

amb direcció per posar en comú totes les propostes i veure quines actuacions es poden 

implementar.  

-Aquest curs escolar s'eliminen les competències bàsiques de sisè. Faran un prova oral de 

nivell de català a nivell de tots els centres de Catalunya. També amb una mostra, una prova 

d'anglès i de castellà.  

 



 

5-Acollida festes 

La Sra. Alejandra Figueroa (que avui no ha pogut assistir a la junta) va preguntar via 

Whatsapp si seria possible oferir servei d’acollida quan es fan reunions per organitzar festes 

de l'escola.  

Com ara ja tornem a fer festes, les famílies que organitzen proposen que l'AFA assumeixi el 

cost del canguratge durant les reunions que fan les famílies per organitzar les festes, i que 

estigui dins del pressupost de la festa.  

Es comenta que els nens no poden estar sols al cole, mentre els pares estan a la reunió i 

per això es veu necessària l’acollida. Ja que les famílies s’impliquen en l’organització de les 

festes, desde l’Afa estaria bé oferir l’ajut del canguratge. 

La Sra. Júlia Vilà explica que s’ha demanat a la Mar un pressupost, també per sospesar el 

cost econòmic que tendría i poder decidir amb més coneixement.  

S'obre un debat sobre com gestionar el canguratge a les reunions, es podria fer sí, pero 

posant límits a la quantitat a usar per cada curs.  

La Sra. Eva Sanchez pregunta si el cost del canguratge entra dins del pressupost que hi ha 

fixat per cada festa o si serà un cost que es treurà d’una altra partida. 

Es parla que si pel que sigui, no fan ús dels diners destinats a canguratge, es tornen a l'afa, 

no es poden gastar en altres coses. Això ha de quedar especificat en els protocols de les 

festes. S'hauria de pujar el pressupost de cada festa de cara als propers pressupostos, per 

poder assumir el cost del canguratge.  

Es proposa oferir el canguratge a les festes de Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi un 

canguratge. Per la festa de Final de curs, dos canguratges, per la complexitat.  

Es valora que per la Festa de benvinguda de p3, no cal perquè es pot fer tot de manera 

telemàtica o per Whatsapp. També es comenta si es podria fer algun pare voluntari que fes 

de cangur? Pero es valora que els pares que vénen a les reunions, és millor que hi 

participin.  

Queda pendent saber el cost i concretar-ho exactament. Seria 1 persona durant 2 hores. La 

Mar ens ha de dir la ràtio del canguratge. Perque si son masses nens i es necessita una 

altra persona extra, puja el preu. 

Per controlar la ràtio, s'haurien d'inscriure els infants al canguratge anticipadament.  

 

Votem 8 a favor d'augmentar el pressupost de les festes, per pagar el canguratge.  

Votem 8 a favor per pagar 2 canguratges per la festa de 6è i Final de curs (a les demés 

festes només 1). 

 

Demá la Júlia parlarà amb la Mar per saber especificament el preu i la ràtio. Si val sobre els 

50 euros, tirem endavant, si és més car, ho tornem a parar.   

 

 

6-Vacants vocals 

La Sra. Júlia Vilà explica que tindrem 3 baixes de vocals, ja que els seus fills marxen dels 

Provençals.  

La Sra. Eva Sànchez s'ofereix per una de les vacants. 

La Júlia demana si algú més s'ofereix, que l'únic que es demana és ser membre actiu del 

AFA i assistir a 5 juntes al curs.  

 

 



7-Precs i preguntes 

 

- La Sra. Júlia Vilà comenta que ja s'han retornar totes les quotes duplicades que es 

van cobrar per un error del banc al juliol. 

 

- Anglès Play and Learn: La Sra. Alejandra Figueroa deixa per escrit al grup de Junta 

que es comenti que ja han organitzat els grups d'anglès per nivells i que ja s'ha 

informat a les famílies. Per altre costat, comenta que no ha rebut mails avisant dels 

plaços d'inscripció als extraescolars que abans rebíem com a recordatori cada mes. 

 

- La Sra Adriana Docampo comenta que algunes de les Reunions d'extraescolars no 

van anar gaire bé.  Es comenta que va haver un error, i la Mar va enviar als pares 

que hi havia reunió de zumba, que no fan reunió mai, i no estaven preparades.   

La Sra. Anna Poch comenta que està bé saber què es fa a les activitats.  Es 

comenta que hi ha reunions que van estar molt bé i altres, més fluixes. 

Està bé saber tot això per fer un feedback a la Mar. Es valora positivament la 

presentació de l'extraescolar. 

 

-La Sra. Olga Gonzàlez treu el tema de les equipacions de bàsquet. Fins ara el canvi 

d'equipació era cada 2 anys. Gestionar tot, era una mica complicat. Ara, ho han 

deslligat de la quota i compres l'equipació directament a la botiga i així cada família 

decideix talles, què necessiten,...Però no s’ha organitzat bé i sii ho compres per la 

web, no es pràctic perquè no pots veure les talles, a més que surt car perquè 

l’enviament costa 5 euros,  sense l'opció de poder anar a buscar-ho a la tenda 

presencialment. CET10 podria fer pressió per que els enviaments fossin més barats 

o sostenibles. Es podria centralitzar la recepció de les comandes.  

Es podria centralitzar a l'escola, a la Mar a principi de temporada o veure com fer-ho.  

Centralitzar també un mostrari per saber les talles a principi de temporada.    

La Júlia passarà el feedback a CET10 a veure com es pot gestionar.  

 

 

PROPERA REUNIÓ JUNTA AFA: S’acorda posar data per a la propera Reunió  de la Junta 

General Ordinària del AFA el dimarts dia 15 de novembre de 2022 a les 20:30 hores de 

forma telemàtica a través de ZOOM. 

 

Sense res més a tractar, s’aixeca la sessió a les 21'52h hores, signant amb el vistiplau: 

 

Vº Bº 

                         

SRA. PRESIDENTA                                SRA. SECRETÀRIA 

 

 

 

 

 

 

Júlia Vilà de las Heras                     Adriana Docampo Grangel 

 



 


