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

 

Data 12 de novembre de 2018 (Sala Newmann) 

Nombre d’assistents: 16 persones  

 

1.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. La resta dels presents, representants de l’AFA  i membres de les famílies també es 
presenten. 

La Natàlia Ferran explica que avui deixa la presidència, però que realitzarà l’acompanyament 
de la nova persona que sigui designada com a president/presidenta.  

2. 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 2017. 

3. Presentació de les comissions de l’AFA i necessitats. 

La presidenta de l’AFA explica quina és la feina què duu a terme l’AFA, organitzada en 
comissions de treball, que duen una activitat complementària a les de l’escola:  com ara les 
activitats extraescolars, suport al menjador, el blog de l’AFA, la comissió de acollida matinal, la 
comissió de Festes i Gegants(gestiona la participació d’en Felip i la Felipa a les  Cercaviles  de 
santa Eulàlia i sant Josep Oriol ; i s’encarrega d’organitzar dues celebracions durant els curs 
escolar: Benvinguda a les famílies de P3 i Sopar de Fi de Curs), l’Escola de pares i mares(el 5 de 
juny 2018 es va realitzar la xerrada amb l’Anna Sàlvia, psicòloga en salut sexual i reproductiva: 
“Com acompanyar la sexualitat dels infants”, Cuidem el Barri. 

L’AFA també col·labora amb activitats de l’escola, com ara la Festa Major o la  Socialització de 
llibres. 

L’Ernest, de la Comissió d’Extraescolars explica que aquest any l’AFA de la Escola Sant Felip 
Neri ha decidit fer canvis considerables en la gestió de les activitats extraescolars. Aquests 
canvis es deuen a diversos motius: 
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- Aspectes legals i normatius (contractació, LOPD, PRL, TGSS, etc…) 

- Aspectes pràctics (tasques administratives en mans de professionals) 

- Falta de disponibilitat/coneixements per gestionar-ho directament  

- Voluntat de deixar un sistema estable pel futur 

Per tal de garantir el correcte funcionament de les activitats al llarg del curs, hem triat dues 
empreses especialitzades: 

-ÀBAC (Anglès, Percussió, Karate, Funky, Dansa i Teatre) 

-EDAMI (Escacs) 

Les pròpies entitats esmentades les que gestionen les inscripcions,  la domiciliació dels rebuts,  
etc… directament amb les famílies. Gràcies a la participació d’aquestes dues empreses l’AFA 
pot garantir que les activitats es desenvolupen dins el marc legal corresponent. 

L’AFA ha tingut de fer mans i mànigues per mantenir els nostres monitors. Hi haurà canvis, 
però, dons per exemple l’extraescolar de percussió, que acompanya als gegants en les seves 
sortides, tindrà un cost més elevat per les famílies dons fins ara havia estat subvencionada per 
l’AFA els darrers anys). 

Des de l’AFA s’han buscat diverses solucions per mirar de mantenir els talleristes anteriors dins 
d’aquesta nova estructura, malauradament per un tema estrictament de recursos econòmics 
només ha estat possible en uns pocs casos. Pel mateix motiu, aquest any l’AFA no podrà 
subvencionar PERCUSSIÓ enguany, com venia fent els darrers cursos. 

Es mostra als assistents un gràfic on es mostra la comparativa dels preus de les extraescolars 
abans i després dels canvis; també es mostra un gràfic amb l’evolució de les diferents 
extraescolars durant els últims anys. 

 Des de la comissió de les activitats extraescolars es presenta l’evolució de l’oferta de les 
extraescolars entre els cursos 2015-2016 i el curs 2018-2019. 
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2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Anglès 42 43 50 41 
Escacs 6 4 17 
Funky 26 15 10 6 
Ioga 6 5 0 0 

Percussio 39 48 39 8 
Teatre 5 22 11 6 
Dansa 0 11 7 9 
Karate 0 0 25 16 

Totals Alumnes 124 148 159 86 
 

Hi ha una proposta de realitzar un taller de fanfàrria que substitueix-hi a percussió. També 
s’intentarà parlar amb l’escola per mirar si podem col·laborar econòmicament amb 
l’extraescolar de percussió per tal que els gegants puguin sortir acompanyats en les seves 
sortides, o que subvencioni la sortida dels gegants dues vegades l’any, així com l’AFA mirarà si 
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pot contribuir més endavant, un cop el nou sistema d’extraescolars estigui ja en marxa, en 
aquesta extraescolar.  

 

4. Renovació dels càrrecs de la Junta Directiva: Presidència, Comissió tresoreria, Comissió 
Festes i gegants i   Comissió Menjador 

Com a nou president de l’AFA es presenta en Vicent Borràs, qui ja col·labora de forma activa 
amb l’escola, que és escollit per unanimitat dels assistents.  

L’Anna Batalla desprès de molts anys com a tresorera de l’AFA ho deixa i es substituïda per la 
Natàlia Marrugat. A la Comissió de Festes (amb la Cristina Pascual, la Montse Farràs, la Reyes 
Varella i la Lorena Romero) també ens trobem que l’equip després de molts vol deixar pas a 
noves cares: la Emma de P4 i la Natàlia de P4 hi entren a formar part.     

En relació a la Comissió de Menjador, ara com ara queda vacant.   

5. Projectes de col·laboració amb l’escola 

La presidenta de l’AFA explica que l’AFA ha participat en dos projectes de col·laboració amb 
l’escola:  s’ha seguit amb el projecte de robòtica, i s’ha col·laborat amb la decoració del pati de 
l’escola.  

6. Presentació del balanç econòmic 2017/18. 

Es presenta el balanç econòmic de l’exercici 2017-2018. 
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S’aprova per  unanimitat. 

 

 

 

7. Presentació i votació del pressupost 2018/19. 

Es presenta el pressupost pel curs 2018-2019. 
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Tots els assistents aproven el pressupost, a excepció de la nova tresorera que comenta que ella 
aprova els pressupostos per fe, dons no ha tingut temps de poder analitzar-los amb detall. 

8. Torn obert de paraules. 

No hi ha preguntes. 

Es dóna les gràcies a les mares i els pares que han vingut a l’Assemblea. a 

  

 

 

 

Vicent Borràs        Francesc Font 

President       Secretari 

 

 


