
JUNTA GENERAL ORDINÀRIA 20 DE DESEMBRE DE 2022 

 

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES I 

ALUMNES DE L’ESCOLA PROVENÇALS, EFECTUADA DE MANERA PRESENCIAL A 

LES INSTAL·LACIONS DE L’ESCOLA, EL DIMARTS DIA 20 DE DESEMBRE DE 2022, A 

LES 20:30 HORES, EN CONVOCATORIA ÚNICA. 

 

A Barcelona, a les 20:30 hores del dimarts dia 20 de desembre 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. Raquel Arauz, i actua com a Secretària d’Actes la Sra. Adriana 

Docampo Grangel. 

 

ASSISTENTS: 

La Junta General Ordinària queda constituïda amb un total 10 Assistents ressenyats a 

continuació: 

Junta (9): Sra. Raquel Arauz, Sra. Cecília Jimènez, Sra. Adriana Docampo, Sra. Susana 

Soriano, Sra. Eva Sànchez, Sra. Anna Poch, Sra. Joana Mulero, Sra. Mercè Medina, 

Sra.Júlia Vilà.   

Socis/sòcies (1): Sra. Noèlia València. 

 

Ordre del dia establert: 

1-Aprovació acta anterior 

2-Servei protecció de dades 

3-Sortida batucada 

4-Dia lliure disposició 5/12 

5- Canvis en comissions 

6-Festa Nadal 

7-Precs i preguntes 

 

1. Aprovació acta Anterior 

S’aprova l’acta de la passada junta per 8 vots a favor, per unanimitat.  



2-Servei protecció de dades 

La Sra. Raquel Arauz explica que des de l’Affac es proposa un servei de protecció de 

dades, amb un cost de 45 euros l’any (més IVA).  

Fins ara, havíem fet les consultes referents a la protecció de dades en una assessoria 

(puntualment) que ens ho tenia tot en ordre. L’últim cop no va agradar gaire 

l'assessorament.  

Aquest servei, dóna consells i cobertura amb una assegurança. Ara mateix, l’Afa té un tema 

sobre la taula que ens genera dubtes sobre la protecció de dades o sobre el tractament de 

les mateixes. Dins de l’Afagest, tenim socis i no socis, i això genera dubtes. Com és un 

tema que pot generar controvèrsia, es creu que és millor tenir aquesta assegurança/servei 

d'assessoria.  

Votem a favor de contractar el servei: 9 vots a favor.  

 

3-Sortida batucada 

Pren la paraula la Sra. Júlia Vilà, comenta que aquest punt del dia és només per deixar 

constància en acta del que es va votar per whatsapp, referent a pagar a les professores de 

la batucada Brincadeira per l’exhibició que es va fer a la Festa de Nadal.   

La votació via whatsapp va tenir lloc el dia 2 de desembre de 2022 i va resultar aprovat per 

12 vots a favor. 

 

4-Dia lliure disposició 5/12 

Es comenta que aquest desembre vam tenir de dia de lliure disposició el dia 5 de desembre, 

i que per moltes famílies (principalment les que tenen més d’un fill i que van a diferents 

centres, tant escoles bressol com instituts) va ser una decisió no consensuada amb altres 

centres fet que va provocar que no coincidissin les dates entre ells. Es comenta que va ser 

una setmana complicada a nivell de conciliació familiar. Com que el calendari escolar i dies 

de lliure disposició és un tema que es parla i vota al consell escolar, es demana que la Sra. 

Mercè Medina traslladi la reflexió.  

 

5- Canvis en comissions 

Pren la paraula la Sra. Júlia Vilà i explica els canvis en les comissions, que estan pendents 

d’aprovar.  

-Comissió CET10 és la que més preocupa, ja que la Sra. Encarni Valdivia marxa de l’escola 

i no surt cap persona per portar-la. Es tornarà a enviar un altre mail explicant que si no hi ha 



comissió, no podran fer-se els extraescolars. Es comenta que no és molta feina, ja que la 

Mar és la que porta el pes de tot.  

-Comissió sostenibilitat passa a la Sra. Irene Bernal. 

-Comissió Igualtat, com es va parlar en anteriors juntes, es decideix tancar-la.  

-Comissió Instituts, marxa la Sra. Estela Pacheco i agafen el relleu les Sres. Noèlia València 

i Sònia Rodríguez. 

-Comissió Cuida’m i passa’m, entra la Sra. Sònia Rodríguez.  

-Comissió Ioga, ho porta la Sra. Sònia Màrmol 

- Noves comissions, Atletisme portada per la Sra. Paula Castillo i Play and Learn, portada 

per la Sra. Alejandra Figueroa.  

Votem tots els canvis en les comissions, queden aprovats per 9 vots a favor.  

A part, es comenta 

- Comissió Educació,la porta la Sra. Esther Ruiz. S’obre un debat sobre el tipus de 

xerrades que es podrien fer, i si es podrien fer xerrades de forma recurrent sobre 

temes molt preocupants, com el bulling, sexualitat (i no només per als cursos més 

grans),...  Es comenta que desde l’escola ja es tracten aquests temes i que el 

claustre està en continua formació, tot i així se li demanarà a la Sra. Esther Ruiz que 

activi el tema per així poder arribar a les famílies. Es comenta que fa anys es feien 

xerrades desde l’Afa de la Neus Serra que estaven molt bé, es podria veure si es 

podrien recuperar, i ademés veure si es podrien enviar resums de les xerrades via 

delegats a les famílies perquè la informació arribi a més famílies, ja que es considera 

que és informació d'interès per tothom. També es comenta que fa temps es van fer 

un cicle de xerrades, però pensem que xerrades de certs temes “més candents” 

haurien de ser recurrents, anualment o com a molt cada dos cursos.  

 

- Possible nova Comissió de Necessitats Educatives Especials, degut al gran augment 

de famílies a l’escola amb infants amb NNEE i la falta d’informació amb la que es 

troben sobre els protocols a seguir, es planteja si es podria obrir una nova comissió.  

S’obre un debat bastant extens i es conclou que per la propera junta s’han de definir 

els objectius de la comissió, s’hauria de veure si realment hi ha falta de recursos o hi 

ha una mala gestió dels que es tenen, deixar molt clar que si es crea la comissió 

serà per fer pressió conjuntament amb l’escola per aconseguir més recursos i en cap 

cas es tractaran casos particulars. S’han de concretar objectius i  concretar 

demandes, conèixer i establir criteris i que les famílies els coneguin per actuar en 

conseqüència.  

 

6-Festa Nadal 



Sobre la Festa de Nadal, que es va celebrar el passat dissabte 17 de desembre, es 

comenta que va estar molt bé, i que va tenir molt benefici. Va ser una pena la pluja de 

primera hora del matí, però tot i així la majoria d’activitats es van fer sense problema. 

Es valora positivament la gestió de la rifa, podent comprar números abans de la festa (així la 

gent que no va venir a la festa, podia comprar igualment).  

Hi va haver un problema amb la música a la sala polivalent, però es va solucionar fent servir 

l’altaveu de l’Afa.  

Es comenta que hi van haver moltes joguines (en algun cas es diu que les famílies quan les 

donen han de ser responsables i donar-les en bones condicions), i que va estar molt bé que 

les vinguessin a recollir per donar-les a projectes solidaris un cop acabada la festa.  

S’agraeix la implicació i feina de les famílies de Segon que van fer possible la Festa.  

 

7-Precs i preguntes 

-Concert de Nadal: La Sra. Noèlia València comenta que de cara a propers cursos, es 

podria destinar una part de l’aportació que es fa a l’escola, per pagar un fotògraf pel dia del 

concert de nadal. Després de comentar-ho es descarta ja que al pati de l'escola es veu 

millor i cada família pot gravar i fer fotos i és millor dedicar els recursos a altres coses.   

S’obre un debat sobre el concert de Nadal i els canvis que ha sofert en aquest últims temps. 

Es podria demanar a l’escola que recuperessin els instruments al concert, ja que agradava 

molt i donava un toc. Es parla sobre els pros i contres de fer-ho al pati o a l’Auditori. Es diu 

de demanar de cara l’any que ve, si es pot donar una entrada més per nen, ja que al pati hi 

ha espai suficient i hi ha molts avis que es queden fora.  

-Teatre al migdia: LA Sra. Anna Poch recorda que abans, a 5è feien una obra de teatre al 

Nadal que preparaven a l’Espai migdia. Pregunta si es podria demanar a direcció si això 

tornarà o  no. La Sra. Júlia Vilà comenta que desde direcció sí que hi havia intenció de 

recuperar l’activitat, pero no se sap ni com ni quan. Es preguntarà.  

 

 

 

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

General Ordinària del AFA el dimarts dia 24 de gener de 2023 a les 20:30 hores de forma 

telemàtica per zoom.  

 

Sense res més a tractar, s’aixeca la sessió a les 22'35h hores, signant amb el vistiplau: 

 

Vº Bº 

                         



SRA. PRESIDENTA                                SRA. SECRETÀRIA 

 

 

 

 

 

 

Raquel Arauz                     Adriana Docampo Grangel 

 


