
 

 

 

 

 

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

 

Data: 13 desembre de 2022   

Nombre d’assistents: 11 persones  

 

1. Aprovació de l’acta de l’assemblea 16 desembre 2021. 

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 unanimitat l’Acta de l’Assemblea de l’AFA de 16 de desembre de 2021. 

2. Presentació Balanç Econòmic 

La Marta Pano, tresorera de l’AFA explica el balanç econòmic, seguint el criteri d’any natural i no de 

curs escolar, amb el compte de pèrdues i guanys. 

Durant aquest any hi ha hagut unes despeses una mica més elevades que els ingressos, però que 

gràcies al romanent que continua tenint l’AFA, no preocupa.  

Hi ha una preocupació per la baixada important de les quotes que les famílies paguen per ser 

membres de l’AFA. Enguany serien unes 34 famílies més que no paguen la quota.  

Torna a sortir el tema, només cal mirar l’acta de l’any anterior, de si cal fer més publicitat del treball 

de l’AFA, de si el treball d’aquesta arriba a les famílies. La majoria dels presents creu que no, que 

l’AFA al llarg dels anys va explicant el seu treball, que quan s’envia la quota s’explica a què es 

destinen aquests diners, i que més visibilitat de la que ha tingut enguany, amb la campanya de 

“Salvem sant Felip Neri, Defensem el barri”, no es tornarà a repetir.  



 

 

La Marta dóna explicacions sobre algun dels conceptes que surten al balanç econòmic. 

 S’aprova per  unanimitat el balanç econòmic. 

3. Presentació i votació del pressupost  

Enguany no s’ha elaborat un pressupost, ja que el paper que jugarà l’AFA a la nova escola pública, 

encara no està definit, i per tant, les línies d’actuació, i corresponents despeses no es poden encara 

marcar. 

4.- Precs i preguntes 

Arran del punt anterior, es comença un debat sobre què es coneix com a “la sisena hora”, una 

ampliació de l’horari lectiu que l’any 2006 el govern de la Generalitat de Catalunya va implementar a 

les escoles públiques, però es va retirar de manera generalitzada el 2011 (es va mantenir en alguns 

centres, els anomenats de màxima complexitat, als rurals i en algun centre ordinari). 

És un tema que no estava a l’orde del dia, i que caldrà molt de treball per part de les famílies, 

juntament amb el tema del menjador de l’escola, i ,per tant: 

S’ACORDA que entre finals de gener de 2023 i principis de febrer de 2023, es convoqui una 

assemblea per iniciar el debat entre totes les famílies per tractar d’aquest tema tan important, de 

com ens organitzem les famílies respecte a aquests dos aspectes, sisena hora i menjador, de cara al 

curs 2023-2024. 

S’informa que ahir va haver-hi Consell Escolar, on s’informà als representants de l’AFA, que a partir 

de principis de 2023 s’iniciaran unes reunions entre el Claustre de Professors i l’AFA per abordar el 

tema de la sisena hora. El professorat de l’escola es troba molt motivat per poder tirar endavant 

aquest projecte no curricular, però sí que segueixi amb el projecte educatiu de l’escola, liderat per 

l’AFA, d’acord amb la proposta presentada pel Claustre. S’haurà de tractar què es vol donar als 

infants, quin cost té, quantes famílies hi poden estar interessades, etc. 

Es proposa realitzar una enquesta a les famílies, preguntant per la voluntat o no de tenir aquest 

servei, i que independentment de si la resposta és positiva o negativa, l’AFA hauria de continuar 

donant les extraescolars. 

Ara com ara desconeixem quina serà l’hora de sortida al curs vinent, si a les 16:00, a les 16:30, o una 

altra. Respecte al menjador tampoc se sap si tindrem espai, en cas afirmatiu quin serà, i si aquest 

disposarà de cuina o no.  



 

 

Els presents tenen clar que l’escenari que ens trobarem serà de famílies que pagaran la quota de 

l’AFA, segurament més cara per fer front a les noves necessitats, famílies que no voldran pagar, i 

famílies que no podran pagar. Per aquest darrer grup s’assenyala l’existència d’ajuts per part de 

l’administració per poder pagar extraescolars, per exemple.  

S’ACORDA que l’AFA es posarà en contacte amb altres escoles que hagin passat per aquest procés, 

de passar d’escola concertada a pública, amb l’aFFaC (Associacions Federades de Famílies d’Alumnes 

de Catalunya), i amb el Consorci, per tal de preguntar diverses qüestions que ens ajudin a prendre 

les millors decisions amb relació a aquests assumptes. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


