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Acta de l’assemblea anual de l’AFA del col·legi Sant Felip Neri 

Data 16 de novembre de 2016 (Sala Newmann) 

Nombre d’assistents: 23 persones  

 

Presentació i benvinguda als pares i mares 

La presidenta de l’AFA, la Natàlia Ferran dóna la benvinguda a les famílies presents a 

l’Assemblea.  

Explica a les famílies el canvi del càtering a l’escola. Es constata que el canvi ha estat ben vist 

pels nens i les nenes que utilitzen aquest servei i que alumnes d’ESO que no es quedaven 

abans ara si que ho fan. 

També explica que ara s’està estudiant com poder insonoritzar el menjador d’acord amb el 

projecte de Sereduca-9 Natural Cuina. 

En relació al menjador comenta que avui en dia no hi ha cap persona que dugui  la comissió de 

menjador, encarregada de vetllar per la qualitat dels aliments, i anar realitzant uns seguiment 

del menú.   

Arrel d’aquest tema surt el tema de l’aigua que beuen els alumnes tant a l’hora del menjador 

com durant el dia. Una mare explica que va demanar un pressupost per tal que l’aigua de 

l’escola es pugui tractar, i que va passar la informació a la direcció de l’escola. Un altre pare 

pregunta pel tipus de canonades que té l’escola.   

La Natàlia aprofita per explicar les tasques del seu càrrec: Convocar periòdicament les reunions 

de Junta de l’AFA i definir-ne l’ordre del dia; realitzar reunions periòdiques amb la Direcció de 

l’escola i informar a la resta del membres de la Junta dels continguts de la mateixa i dels 

possibles acords; gestionar el mail de l’AFA; donar suport a les comissions en cas de que 

necessitin ajuda, i formar part de la Junta econòmica.  

La Natàlia anuncia que per voluntat pròpia deixarà el càrrec de presidenta el proper any, i 

convida als presents a pensar en una possible candidatura. 

Una mare treu el tema dels horaris de piscina de l’escola, que creu que al realitzar-se al mati es 

desaprofiten les hores més productives de l’activitat cerebral dels alumnes, i proposa que es 

canviï a la tarda. Des de l’AFA es respon que el tema dels horaris lectius és un tema que es 

discuteix dins el professorat i que l’AFA no hi pot intervenir, i que probablement l’activitat de 

piscina es realitza als matins degut a la disponibilitat de la piscina municipal.    
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Com que han sorgit diversos temes d’interès de les famílies (aigua, hores lectives) es proposa 

que dues mares, la Fernanda i la Carolyn es posin al front d’aquestes temàtiques.      

Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior 

S’explica a les famílies presents que l’Acta de l’Assemblea de l’any anterior ha estat penjada al 

blog de l’AFA per tal de ser consultada. Es pregunta als presents hi ha alguna persona que vol 

que sigui llegida. Com que no hi ha ningú que manifesti aquesta voluntat es passa a la votació 

de l’Acta de l’any anterior. 

S’aprova per unanimitat l’Acta de l’Assemblea  de l’AFA de l’any 2015.      

Presentació de les comissions 

Els membres de l’AFA passen a presentar les diferents Comissions existents, tot convidant a les 

famílies assistents sumar-s’hi, o crear una de nova si creuen interessant un tema en particular. 

Les famílies assistents mostren la seva sorpresa per al poca participació de les famílies a l’AFA, 

i en concret remarquen que a la reunió hi ha més gent de l’AFA que famílies que no hi formen 

part.  

La Gemma Bello i la Mili Esono, de la Comissió d’Acollida Matinal, expliquen que aquest és un 

servei que ofereix l’AFA des de només fa un any, don es creia que calia ajudar a les famílies a 

poder compaginar els horaris d’entrada a l’escola i d’entrada a la feina. Malgrat no es 

cobreixen les despeses a dia d’avui, hi ha més gent de la pensada inicialment, i es creu que és 

un servei que ha de continuar.  

A partir d’ara els responsables d’aquesta comissió seran els pares de l’Ulises de P4, el Carlos i 

la Natalia.     

La Silvia Angelet presenta l’Escola de Pares i Mares, un punt de trobada de les famílies per 

comentar els temes que són dels seu interès, amb el suport d’un especialista. Passa a explicar 

el programa de xerrades del curs anterior, 2015-2016: 

• Participació al programa de suport a les famílies de l’ IMEB.  

• Xerrada adreçada a Tercer cicle de Primària i Secundària sobre “El meu fill o filla 

s’agrada? Prevenim l’anorèxia i la bulímia des de casa”, a càrrec de Sara Bujalance de la 

Fundació IMA, el 16 de març 

• Xerrada “L’ús responsable dels dispositius mòbils “, a càrrec de Ramiro Tomé, de 

Mobile World Capital, el dia 18 de maig  

Seguidament la Sílvia explica les propostes pel curs 2016-2017, que serien tres xerrades que 

versarien sobre: 
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• el mètode Gabarró per millorar l'ortografia utilitzant la memòria visual, a càrrec de 

Daniel Gabarró, psicopedagog i expert en programació neuro-lingüística i autor del 

llibre  Bona ortografia sense esforç- Mètode Gabarró Català 

• El dol: com afrontar-lo amb els infants 

• L’escola inclusiva; la Reyes explica que hi ha la proposta de realitzar una xerrada amb 

l’ajuda de l’Associació de Famílies Lesbianes i Gais (flg), sobre els diversos models de 

família.  

La Montse Teixidor i la Mili Esono expliquen les extraescolars que es donen a l’escola, i el 

servei de porteria que roman obert mentre hi ha activitats extraescolars. A dia d’avui hi ha un 

decalaix entre el que costen les extraescolars i el que l’AFA recull entre les quotes i el 

pagament de les activitats, dons hi ha extraescolars que són deficitàries però que des de l’AFA 

es considera que cal potenciar-les, com la de percussió, dons els alumnes surten amb els 

timbals a acompanyar els gegants de l’escola quan aquests surten de a un cercavila; en aquest 

cas l’AFA es fa càrrec del material, timbals i dels monitors. 

La Cristina Pasqual i la Lorena Romero expliquen la Comissió de Festes. Aquesta és 

l’encarregada de d’organitzar la festa de benvinguda a les noves famílies que comencen P3 i la 

festa de sopar de fi de curs. També és la responsables de gestionar la participació d’en Felip i la 

Felipa, els gegants de l’escola, a les cercaviles de santa Eulàlia i sant Josep Oriol. De cara a 

aquests curs hi ha la proposta de renovar els gegants. Es realitza una crida a participar el 

proper 26 de novembre a un acte davant el mercat de santa Caterina. 

La Reyes Valera explica que ella és la coordinadora dels delegats i delegades de classe, que són 

les persones que fan d’enllaç entre les famílies del seu curs i l’AFA, facilitant la comunicació 

entre les dues. 

El Francesc Font, secretari de l’AFA explica el seu treball dins de l’AFA: redactar les actes, 

presentar documentació oficial, presentar justificacions de les subvencions. 

Projectes de col·laboració amb l’escola 

L’Anna Batalla, tresorera de l’AFA explica  les aportacions de l’AFA a diversos projectes de 

suport econòmic amb l’escola: robòtica, compra de mobiliari per l’escola i capgrossos de 

l’escola. 

Presentació del balanç econòmic 2015/16 

L’Anna Batalla, tresorera de l’AFA explica la seva feina com a tresorera i que també forma part 

de la Junta Econòmica i la Junta de Llibres Socialitzats.   

Després comença a explicar els resultats econòmics del curs anterior, amb un dèficit de 2900 

euros, que gràcies a un romanent que l’AFA acumula d’altres anys es pot cobrir, però que no 

hauria de ser la tònica. 
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Les famílies presents pregunten per les comissions bancàries i si no fóra possible canviar 

d’entitat bancària. Des de l’AFA es comenta que és un tema que fa temps que surt, però que a 

dia d’avui no es veu com es podria millorar.  

Es passa a votar el balanç econòmic 2015/16. S’aprova per unanimitat.    

Presentació i votació del pressupost 2016/17 

L’Anna Batalla presenta el pressupost pel curs 2016/2017. 

Es pregunta a les famílies presents la proposta d’augmentar la quota de les famílies a l’AFA de 

42 Euros a 45 Euros anuals. Es posa a votació i s’aprova l’augment de la quota per 21 vots a 

favor i 2 abstencions.  

Es passa ara a votar el pressupost 2016/2017. S’aprova per unanimitat.   

L’Anna també anuncia que és l’últim any que forma part de l’AFA i que caldrà anar buscant una 

persona pel càrrec de tresoreria. De moment com a suport a tresoreria s’ha presentat la 

Natàlia Marrugat, mare de l’Ona de P4. 

Torn obert de paraules 

Surt a debat el tema del pati i el turisme. Hi ha la preocupació que mentre els alumnes estan al 

pati, ja sigui al mati com després de dinar, el seu espai d’esbargiment, la plaça, estigui ocupada 

pel turisme.  

Es pregunta si fóra possible que durant aquest espai de temps la plaça tingués una regulació 

d’accés. S’acorda realitzar unes fotografies per evidenciar el tema, i dur el tema a l’Ajuntament 

(al plenari, al Consell de Barri, etc.), malgrat els presents són conscients que serà difícil actuar 

en un espai públic. Abans, però, es parlarà amb la direcció de l’escola per mostrar la 

preocupació de l es famílies. 

També hi ha una proposta d’activisme actiu: que els alumnes facin fotografies als turistes.  

 

 

 

 

Natàlia Ferran       Francesc Font 

Presidenta       Secretari 

 

 


