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

 

Data 11 de desembre de 2019 (Sala Newmann) 

Nombre d’assistents:  13 persones  

 

1.Presentació i benvinguda als pares i mares. 

El president de l’AFA, en Vicent Borràs, dóna la benvinguda als assistents . La resta dels 

presents, representants de l’AFA  i membres de les famílies també es presenten. 

2. Aprovació de l’acta de l’assemblea 12 de novembre de 2018. 

 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 12 de novembre de 2018. 

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

El president 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;  surt a debat la 

manca de relleu en alguna de les comissions, o que aquestes recaiguin en una sola persona: 

• la comissió de Festes i Gegants: aquesta comissió 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). La representant de la comissió explica que es necessita  alguna persona de 

reforç en aquesta comissió, i que hi ha un problema amb els gegants i tabalers de 

l’escola dons  tabals no hi ha generació que substitueixi l’anterior. Es proposa intentar 

engrescar als alumnes de la ESO a involucrar-se en el projecte, i intentar el poder 

d’embranzida de les famílies que van participar al Neri Market per intentar integrar-les 

a la comissió.   

• el blog de l’AFA: el bloc de l‘AFA és el mitjà de difusió on pengem informació 

relacionada amb l’escola i el barri que l’AFA creu  que és d’interès per als pares i 

mares. 

• la comissió de Acollida matinal: s’acorda realitzar un recordatori a les famílies, via 

delegats de classe, d’aquest  servei que realitza l’AFA de 8 a 9 de mati. Hi ha un a 
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proposta d’una empresa per intentar realitzar casal d’estiu a l’escola, experiència que 

ja es va provar anys enrere i no va funcionar.    

• la comissió l’Escola de pares i mares: la persona que duu la comissió esta sola i demana 

col·laboració a les famílies. Per tal de poder copsar els temes d’interès per realitzar 

xerrades es va fer una enquesta. Al llarg del curs vigent hi ha previstes 3 xerrades.    

• la comissió de les Activitats extraescolars: Aquest ha estat el segon any que les 

extraescolars han estat organitzades per ABAC i EDAMI (Escacs). De la comissió 

d’extraescolars destacaríem la dificultat de poder planificar d’una any a un altre dons 

les nostres criatures són molt volàtils (i algunes d’elles deixen l’activitat a mig curs 

reflectint així la immediatesa que a tots ens devora). La comissió necessita que 

s’apuntin més mares i pares, les persones que ho fèiem fins ara demanen recanvi (Cal 

algú que pugui valorar les activitats conjuntament amb Àbac, mirar de fer que els 

calendaris quadrin bé, introduir activitats noves, engrescar als alumnes i les seves 

famílies.  

 

Hi ha un problema amb la percussió que ha davallat molt, i això afecta als tabaler. Es planteja 

la possibilitat que l’AFA subvencioni una part de la percussió, o canviar l’horari al migdia per tal 

que hi participin més alumnes. 

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

Al curs passat l’AFA també va organitzar una sortida a les fonts de Montjuïc. 

Propostes per aquest curs: 

� Cinema a l’hivern a la Plaça (amb sopa o xocolatada) 

� Petit cicle de cinema, de pel·lícules que tractin el fet educatiu pels adults. 

� Visita al clavegueram. 

� Petit torneig de barri interescolar de futbol familiar amb costellada final 
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L’AFA també col·labora amb activitats de l’escola, com ara la Festa Major o la  Socialització de 

llibres. 

 

4. Neri Market, presentació i valoració de l’activitat 

El curs passat un  grup de famílies, conjuntament amb entitats del barri van organitzar el Neri 

Maret,  i el resultant és molt satisfactori.   

 

La pregunta que es fan els presents és si enguany es tornarà a realitzar?, serà igual o tindrà 

modificacions? 

5. Situació actual de l’escola. 

El president de l’AFA transmet als presents la preocupació de la l’escola per la disminució 

d’inscripcions d’enguany a P3, fenomen que ja venia succeïa en d’altres escoles del barri des 

de fa uns anys, degut a l’expulsió de les famílies del barri pels preus abusius de lloguer i  la 

baixada de natalitat. L’escola ja s’està posant les piles i està realitzant un estudi de 

comunicació per apropar més la seva oferta a més famílies.  

Què podem fer les famílies?: si coneixem veïns, amics, coneguts que porten les seves criatures 

a l’escola bressol o grups de criança, dons fer-los conèixer el Projecte de SFN i els valor que 

transmet per engrescar a noves famílies a venir a conèixer la nostra escola, i que aquesta tingui 

garantida el seu futur. 

En relació al futur de l’escola, el patronat de l’escola, tal i com van comentar a la festa dels 60 

anys de l’escola, segueix buscant un nou emplaçament al barri per poder traslladar en un 

horitzó no molt llunyà les aules de l’ESO.      
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6. Alguns punts que cal consensuar. 

Es tracta de temes de gestoria per  saber quins serveis tenim contractats.  

 

7.Presentació del balanç econòmic 2018/19 

Es presenta el balanç econòmic de l’exercici 2018-2019. 

S’aprova per  unanimitat. 

 

8.Prensentació i votació del pressupost 2019/20 

Es presenta el pressupost pel curs 2019-2010 

S’aprova per  unanimitat. 

 

9. Torn obert de paraules. 

Surten diverses preocupacions de les famílies. 

Seguidament s’acorda que el president de l’AFA parlarà amb la Direcció de l’escola en relació a 

tres punts que han sortit a debat:  

� la possibilitat que els alumnes puguin accedir als banys de l’escola en cas d’extrema 

necessitat entre les 17:30 i les 18:00 mentre allarguen la seva jornada jugant a la plaça; 

� la possibilitat que l’escola doti la seva web d’un sistema amb pasword per poder 

accedir a les fotografies dels alumnes de l’escola,  

� i també es transmetrà  a l’escola el recordatori que els mestres, alguns d’ells si més no, 

obtinguin el títol de Primers Auxilis.   

Es dóna les gràcies a les mares i els pares que han vingut a l’Assemblea, tot desitjant unes 

Bones Festes a tothom. 

  

Vicent Borràs        Francesc Font 

President       Secretari 

 

 


