
 

 

 

 

 

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

 

Data: 16 desembre de 2021   

Nombre d’assistents: en línia es connecten un màxim de 23 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. 

En Vicent també explica què es fa a l’AFA., i com s’organitza en comissions que es responsabilitzen 

d’una sèrie d’activitats. 

Activitats extraescolars, es fan dins l’escola. Tradicionalment les organitzava AFA, i actualment es 

subcontracta una empresa que ens dona servei utilitzant els espais de l’escola per a fer les 

activitats extraescolars. Quan hi ha activitats extraescolars, l’escola resta oberta fins a les 18 h, 

aquesta hora extra de consergeria la contracta l’escola, però l’AFA fa una donació anual que 

correspon al salari que cobra la Neus. Enguany com només hi ha tres dies d’AE (abans en feia 4) la 

continuem pagant per no canviar-li el contracte, així doncs disposem d’una hora més setmanal si la 

necessitem. 

A la comissió d’Escola de famílies, la Sílvia ha agafat relleu a Aina (i l’Aina realitzarà la coordinació de 

delegades de curs) . La Maria Feliu també s’ofereix per comissió Escola de Famílies. 

L’Eva explica la comissió Cuidem el barri (Feina de cartes al districte demanant agents cívics, 

benestar de la plaça, conflictes amb els comerços, etc.). La Cristina explica la comissió Festes i 

Gegants (Organitzar festa de benvinguda de P3; festa de final de curs a la plaça. Gegants de l’escola a 



 

 

diverses festes del barri, com ara festes de santa Eulàlia o la de sant Josep Oriol, i a la Mercè a la 

cercavila d’escoles) 

La Isabel agafa el relleu en la Comissió Blog de l’AFA, i l’Esther (P4) s’ofereix per a la comissió de 

Gegants. 

En Tonino (5è), fa una proposta d’activitat: dinamitzar un club de jocs de taula. La idea és tenir un 

espai on entre adultes podem conèixer nous jocs que funcionin a les famílies. Ha pogut parlar amb 

en Sergi, qui també s’animaria a dinamitzar aquest espai. Veure’s periòdicament, funcionar com un 

club de lectura. Es pot publicar al blog  

2. Aprovació de l’acta de l’assemblea 2 desembre 2020. 

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 de dos de desembre de 2010. 

3. Presentació Balanç Econòmic 

La Marta Pano, tresorera de l’AFA explica el balanç de situació a data 31 de desembre, i el compte de 

pèrdues i guanys. 

L’AFA ja no té embargaments perquè enguany s’han pagat els impostos a temps. Resultat en positiu 

de 900 €. 

Quines tendències estem tenint? 

En treure la informació dels ingressos, sobretot amb relació a les quotes de l’AFA, en els últims anys 

han baixat força.  

Com que la tendència del pagament de la quota de l’AFA per part de les famílies és a la baixa. Cal 

pensar an fer més publicitat del treball de l’AFA. 

En Vicent comenta que hi ha un percentatge de gent que ha marxat de l’escola, i gent que ha deixat 

de pagar Escola i per tant AFA també, però ens remuntem a 2017 i la tendència és clarament 

baixista. 



 

 

La Sílvia comenta l’opció de celebrar l’assemblea al setembre. 

La Cristina, per la seva part, comenta que malgrat l’existència de l’AFA, i el treball que du a terme, 

se’n parla a portes obertes,  sí que és cert que passa força temps fins a la primera assemblea. 

La Maria creu que cal ensenyar el projecte a les famílies, i millorar comunicació econòmica amb 

famílies. 

 

 

4. Situació actual de l’escola 

En Vicent explica els antecedents de la situació actual de l’escola (Baixada d’entrada d’alumnes a P3. 

L’escola, però es manté. Obligació d’admetre a famílies amb pocs recursos, ara 8 alumnes  per curs. 

Premi de fidelitat pel professorat. Intent fallit d’incorporació a la Fundació d’Escoles Parroquials) 

També explica la situació de dependència de la Fundació Torres i Bages i el patronat.  

La situació problemàtica de la viabilitat econòmica de l’escola, tan arran de les places a cost zero,  

com per la problemàtica de les famílies que han deixat de poder pagar. 



 

 

 

L’Ulrich pregunta qui assumeix el cost de les places zero.  

Avui en dia l’opció del patronat, per tal que l’escola segueixi endavant, ha estat demanar el pas a 

formar part de l’escola pública. Actualment, el procés està en estudi, i es coneixerà el resultat al mes 

de gener (S’ha de saber segur el resultat abans de les matrícules pel curs vinent). 

El Jordi pregunta si hi ha alguna altra alternativa. En  Vicent explica que la decisió és de l’escola. 

Ulrich intervé i comenta que no vol escola pública perquè té males experiències. Marta Pano 

contesta a Ulrich: amb relació a la complexitat de la situació i la viabilitat de l’escola. Vicent: també 

comenta la baixada de natalitat. Si no hi hagués hagut pla de xoc serien 22. A Barcelona hi ha 1500 

infants menys. Si l’escola és pública, no la tancaran. 

5.  Presentació càrrecs Consell Escolar. 

Es presenten els dos nous membres del Consell Escolar, el Sergi i la Meri, que han estat escollits en 

representació de les famílies. 

Acaben d’assistir, a la mateixa hora en què es desenvolupava l’Assemblea,  a la constitució del nou 

Consell Escolar, i comenten que no tenien noves notícies sobre el procés del possible pas a l’escola 

pública. També comenten que  s’ha fet una auditoria d’edifici i que ara es farà de contractes. 

6. Elecció nou president-presidenta de l’AFA 

En Vicent Borràs es retira del càrrec de president de l’AFA. 

Es presenta com a candidat, en Josep M. Boronat, arquitecte, veí del Gòtic i pare del Lluc de P4. 

Es realitza la votació alçant la mà a la plataforma. El recompte és de 20 vots afirmatius, sobre un 

total de 21 persones en aquell moment connectades. 

En Josep M. explica que intentarà dur la seva nova tasca de president de l’AFA, de manera coral, 

assembleària i amb esperit crític. Vicent diu que l’acompanyarà en el procés.  

 

 

 



 

 

 

7. Torn obert de paraules   

Decidim si ens adherim a la manifestació de l’escola en català. 

Esther: Amb relació a l’escola en Català. Hi ha alguna proposta?.  Sortir en bloc des de l’escola pot 

ser una bona solució. 

Sílvia comparteix manifest Somescola, per tal que es pugui llegir i votar, així com material que es 

pugui descarregar per la manifestació. 

S’aprova que l’AFA  s’adhereix-hi al manifest “Posicionament de Somescola sobre la sentència del 

25% del TSJC”. I es decideixen 2 punts de trobada per tal que les famílies que vulguin anar plegades a 

la manifestació, es puguin trobar.  

Surt una altra qüestió, relacionada amb la millora en la seguretat en els viatges amb autocar, tema 

que ja va sortir en una reunió de Junta de l’AFA de fa un parell d’anys,  es reprèn el tema de mirar 

pressupostos per tal de comprar alçadors per als viatges amb autocar de l’alumnat,  i viatjar de 

manera segura, amb cinturons de tres punts. 

Es dóna per finalitzada l’Assemblea, tot agraint la participació dels presents. 

 

 

 

 

 

 

 


