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

 

Data 2 desembre de 2020   

Nombre d’assistents: (President, Secretari i Tresorera presencial); on-line es connecten 38 

persones  

 

1. Presentació i benvinguda als pares i mares. 

El president de l’AFA, en Vicent Borràs, dóna la benvinguda als assistents, i sobretot a les 

famílies de P3, que s’inicien enguany a l’escola. 

2. Aprovació de l’acta de l’assemblea 11 de desembre de 209. 

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 si 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 assentiment l’Acta de l’Assemblea  de l’AFA d’11 de desembre de 2019. 

3. Presentació de les comissions de l’AFA. 

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. Torna a sortir a  

debat la manca de relleu en alguna de les comissions, o que aquestes recaiguin en una sola 

persona. 

L’Ernest Gual, de la Comissió d’Extraescolars, explica que aquest ha estat el tercer any que les 

extraescolars han estat organitzades per entitats ABAC + ESCAC i MAT i no per l’AFA 

directament. Aquest canvi es va realitzar a causa de: 

- 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 
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Entre les entitats que gestionen les extraescolars trobem: 

-ÀBAC (Anglès, iniciació al ball, percussió, karate) 

-ESCAC I MAT (Escacs) 

L’Ernest detalla ara, l’evolució de la participació en les extraescolars: 

 

Des que vam fer el canvi al sistema reglat d’extraescolars (lleuger augment de tarifes), hi ha 

hagut baixada de participació. Una part va coincidir amb un grup molt fort de percussió que ja 

ha deixat l’escola, però en qualsevol cas s’ha de mirar si cal reactivar-les. 
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Segueix explicant, que arran de la situació amb la COVID-19, les dues empreses s’han adaptat 

molt bé als diferents moments i han mantingut la seva oferta a l’alumnat inscrit en un 95% 

aprox. respectant grups bombolla. 

Hi ha una nova incorporació a aquesta comissió: és la Sonia Dopazos, mare de la Laura de 

Tercer de Primària, però  cal el suport d’algú més. 

L’AFA ha rebut una proposta de l’Àlvaro, pare de l’Alejandra de Primer de Primària, per 

realitzar una activitat entre famílies del SFN en cap de setmana: “Voleu dedicar una hora a 

jugar amb els vostres fills i filles a jocs sense contacte i amb mascaretes formant equip amb els 

petits o entre mares i pares? Hi ha diversos jocs que podem fer. Si hi ha diverses famílies 

interessades, unes 10, podem comunicar-ho a l'AFA i a l'escola. Ho podem fer al pavelló de 

CEM Colom els divendres a la tarda o el cap de setmana. Per riure una estona, moure'ns una 

mica i jugar amb els petits.” 

La Comissió d’Acollida, informa del funcionament d’enguany de l’acollida a l’escola, arran de 

l’aplicació de les mesures COVID, ara amb dos monitors d’acollida. En el cas que l’Acollida fos 

deficitària, es planteja l’opció de pujar les quotes.  

La Comissió de Festes i gegants, encarregada de la festa de benvinguda a les famílies de P3, i 

del sopar de Fi de Curs, que aquest curs no se sap si es podrà realitzar a causa de la situació 

pandèmica. 

L’Ernest Gual, ara des de la Comissió Bloc de l’AFA, explica que el bloc de l‘AFA és el mitjà de 

difusió on es pengen les informacions relacionades amb l’escola i  el barri. El bloc funciona per 

subscripció gratuïta, i els post s’envien automàticament a tots els subscriptors un cop revisat el 

contingut. L’Ernest demana un relleu al capdavall d’aquesta comissió. 

L’Ernest aprofita per explicar als assistents, la possibilitat de compra mascaretes via l’AFA   

Surt una proposta per part de la Sílvia, de crear una Comissió de Sanitat. S’acorda trametre via 

delegats a les famílies la proposta per si realment es concreta. 

 

4. Situació actual de l’escola Covid-19 

En Vicent Borràs, president de l’AFA, explica a les famílies la situació de l’escola, sobretot arran 

de la COVID-19. 

Ja anterior a la situació actual l’escola havia detectat una baixada d’entrada d’alumnes a P3, 

ara com ara no critica, però s no se sap en el futur. En Vicent aprofita per donar les gràcies a 

aquelles famílies que van repartir tríptics de l’escola a diferents escoles bressols o Espais 

Familiars del districte. 
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Segueix explicant que l’escola, en ser una escola concertada, té l’obligació d’admetre a famílies 

amb pocs recursos, amb un màxim de cinc alumnes per curs. 

A l’escola, abans de la COVID-19, existia un “premi de fidelitat pel professorat”: era una 

assignació econòmica, que anava per antiguitat, que donava un plus al sou, però que amb la 

situació actual s’ha parat. 

La situació global de l’escola, com en moltes d’altres, ha canviat arran de la COVID-19, i les 

greus conseqüències econòmiques que està produint a les famílies (ERTES, acomiadaments, 

etc.). 

Això ha significat un  augment de les quotes impagades per part de les famílies, i un augment 

significatiu de les famílies becades (la beca cobreix entre un 30% i un 50% de la quota escolar) 

Un altre problema que es troba l’escola, és la manca d’espais on poder ampliar les classes, o 

espais on els alumnes puguin realitzar activitats. 

La presidència de l’AFA es va reunir amb l’escola, i es va preguntar per què no es negociava 

una baixa del lloguer, de l’espai on es troba l’escola, als felipons (l’escola paga uns 75.000 

Euros pel lloguer de l’escola, menjador i ESO). 

També es preguntà per l’espai de l’antic museu del calçat, també propietat dels felipons, per si 

hi havia la possibilitat que es deixés a l’escola.  

L’escola va respondre que era el patronat de l’escola, la Fundació Torres i Bages, qui negocia 

amb els felipons. S’acorda aleshores una reunió amb el patronat. 

Abans, però d’aquesta reunió, durant el Consell escolar, el Patronat de l’escola  va explicar que 

president del patronat, el senyor Ignasi Garcia Clavell, també era el president de la Fundació 

d’Escoles Parroquials, formada per 18 escoles, i que coneixia d’alguns casos en què es va poder 

aplicar una reducció de la quota del 40% durant el confinament. 

L’AFA va preguntar, aleshores, perquè el patronat de l’escola no va actuar de la mateixa 

manera. Perquè no s’havien trobat nous espais per l’escola, i no s’havia aconseguit una rebaixa 

en el lloguer dels espais. 

El patronat va respondre que es va parlar amb els felipons, però que aquests no s’hi van 

avenir, i que estaven pensant que l’escola formés part de la Fundació d’Escoles Parroquials, i 

així, sota el paraigua del bisbat, potser s’aconseguirien més coses. Que també s’havia parlat 

amb una altra escola, per tal de mirar la possibilitat d’integrar-nos amb aquesta, però que 

aquesta demanava ampliar les línies de l’escola, però nosaltres no tenim espai per a fer-ho. 

El patronat va segui explicant, que amb aquest canvi, les coses no canviarien molt, això si, 

entraria una assignatura d’història de les religions. L’escola tindria un nou patronat, que seria 

el bisbat de Barcelona, amb potestat per canviar línies d’actuació, direcció de l’escola.  
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L’AFA sap que els mestres coneixen la problemàtica, i que part d’ells estan descontents.    

En Vicenç comenta que si canvia el tarannà de l’escola, hi haurà famílies que marxaran, i si 

aquestes són moltes, l’escola haurà de tancar. També explica que té por que el canvi de 

titularitat faci canviar l’orientació d’alguns projectes de l’escola, com per exemple l’Escola 

Rainbow.  

Es parla ara de possibles accions, com per exemple realitzar un qüestionari a les famílies, per 

saber el seu parer sobre el possible canvi de titularitat de l’escola.    

S’acorda: realitzar una enquesta a les famílies sobre el model d’escola que els agradaria.  

També s’acorda, que un cop conegut el resultat, es prendran unes accions o unes altres, i crear 

una comissió de seguiment.  

 

5. Elecció nova tresorera 

L’antiga tresorera ha hagut de deixar el càrrec, i interinament l’ha agafat la Marta Pano, mare 

de Tercer i Quart de Primària, que es presenta pel càrrec. 

S’escull la Marta Pano com a nova tresorera de l’AFA  

 

6. Presentació del balanç econòmic curs 2019-2020, i Presentació i votació del pressupost 

20120-2021 

La Marta explica que amb la situació de buit que es va produir al càrrec de tresorera, no ha 

estat possible realitzar el pressupost, i que es presenta un balanç provisional. 

S’aprova per assentiment. 

La Marta també explica, que malgrat que s’ha mirat de canviar de banc, on l’AFA té els diners, 

no s’ha trobat res que valgui la pena el canvi. 

També explica que ha d’esbrinar què són unes partides que surten amb el concepte Hisenda, 

perquè no se sap a què correspon.   

 

7. Torn obert de paraules 

Diverses famílies donen la seva opinió, sobre el possible canvi de titularitat a l’escola. 
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El president de l’AFA, dóna per finalitzada l’Assemblea, i dóna les gràcies a les mares i els pares 

que han assistit a l’Assemblea, tot desitjant unes Bones Festes a tothom. 

  

 

 

 

 

 

Vicent Borràs        Francesc Font 

President       Secretari 

 

 


