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Acta	reunió	Junta	AFA	Escola	Sant	Felip	Neri	

	
Data:	7	de	maig		de	2018	

Assistents:	Natàlia	Ferran	(presidenta	AFA),	Cesc	Font	(secretari	AFA),	Anna	Batalla	(tresorera	
AFA),	Reyes	Varella	(AFA),			Meritxell	Arjalaguer	(AFA),	Ernest	Gual	(AFA),	Silvia	Angelet	(AFA),	
Montse	Teixidor	(AFA),	Eva	(mare	P5),	Carolina	(mare	de	1er	Primària)	

ORDRE	DEL	DIA	

1/	Actualització	tríptic	AFA		

Hi	ha	una	proposta	de	text	per	part	d’una	mare	periodista.	Caldria	revisar	el	text	i	escollir	unes	
fotografies	que	acompanyin	el	text.	

2/	Tancament	plaça	2	franja	horària		

La	proposta	de	tancament	de	la	placa	durant	la	hora	de	l’esbarjo	després	de	dinar	ha	de	sortir	
de	l’AFA	dons	no	és	durant	horari	lectiu	de	l’escola.	

S’ha	enviat	la	petició	a	la	tècnica	del	Districte.		

3/	Proposta	Silvia	Angelet	(	detecció	de	dislèxia	amb	nens)	

La	Sílvia	explica	que	arrel	de	la	detecció	que	d’un	dels	seus	fills	pateix	dislèxia	s’ha	començat	a	
documentar	 sobre	 el	 tema.	 És	 molt	 important	 detectar	 precoçment	 aquest	 trastorn	 en	
l’aprenentatge	la	en	edats	preescolars.	Per	això	ha	anat	a	parlar	amb	la	direcció	de	l’escola,	 i		
mirar	 de	 com	 es	 poden	 implementar	 uns	 “protocols	 tenen	 com	 a	 objectiu	 poder	 observar	 i	
detectar	precoçment	els	nens	que	presenten	dificultats	en	l’aprenentatge	de	la	llengua	escrita	
de	cara	a	poder	intervenir-hi	també	al	més	aviat	possible	tant	per	redreçar	l’aprenentatge	com,	
si	es	tracta	d’alumnes	més	grans,	per	oferir	els	suports	necessaris	per	assegurar	el	seu	progrés	
tant	acadèmic	com	emocional”1.				

S’acorda	 també	 fer	 una	 recerca	 en	 diferents	 escoles	 que	 tenen	 programes	 de	 detecció	 i	
intervenció	en	casos	de	dislèxia.		

4/	Explicació	pla	d’acció	AFES	Ciutat	Vella	

L’Eva,	mare	de	P5	explica	que	s’han	reunit	amb	 l’Associació	de	Veïns,	amb	 les	AMPA/AFA	de	
les	 escoles	 Sagrada	 Família,	 Carbassa,	 Baixeras,	 Drassanes,	 Kinder,	 per	 tal	 d’ampliar	 la	 gent	

																																																													
1	PROTOCOL	de	DETECCIÓ	i	ACTUACIÓ	en	la	DISLÈXIA.	ÀMBIT	EDUCATIU	Generalitat	de	Catalunya	/	
Col·legi	de	Logopedes	de	Catalunya	
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implicada	 en	 les	 problemàtiques	 del	 barri	 (es	 pensa	 posar-se	 en	 contacte	 amb	 escoles	 del	
Raval,	dons	ja	pateixen	algunes	de	les	problemàtiques	des		de	fa	més	anys	i	més	intensament),	
i	amb	la	idea	de	recollir	firmes	entre	les	famílies.	

S’acorda	crear	una	comissió,	es	proposa	que	el	nom	podria	ser	Comissió	Cuidem	el	Barri,	i	que	
s’enviarà	 un	 correu	 a	 les	 famílies	 per	 tal	 de	 donar	 a	 conèixer	 la	 Comissió	 i	 engrescar	 a	 la	
participació.					

5/	Col·laboració	Festa	Primavera	al	barri	

El	dia	25	els	gegants	de	 l’escola	surten	al	Cercavila	de	 les	Festes	de	Primavera	de	Sant	 Just	 i	
Pastor	amb	d’altres	entitats	del	barri.	

Des	de	la	comissió	de	Festes	de	l’AFA	es	demana	que	es	faci	difusió	de	l’acte	per	tal	que	més	
mares	i	pares	s’apuntin,	i	hi	hagi	més	gent	a	dur	en	Felip	i	la	Felipa.	

6/	Gmail	AFA		

El	tema	del	gmail	s’ha	resolt	i	ja	no	dóna	problemes.	

7/	Ernest	i	Anna	parlem	ampasoft	

No	s’aborda	el	tema	al	tenir	que	l’Anna	marxar	de	la	reunió.	

8/	Resposta	escola	possible	extraescolar	Robòtica	

A	la	darrer	reunió	de	Junta	de	l’AFA,	el	26	de	febrer	de	2018,	es	va	acordar	presentar	a	l’escola	
la	idea	d’una	extraescolar	de	robòtica,	que	combina	la	programació,	la	robòtica	i	els	drons,	que	
es	podria	realitzar	com	a	complementària	a	la	que	ja	oferta	l’escola	a	partir	de	5é	de	primària.	

S’ha	presentat	a	l’escola,	i	aquesta	ha	dit	que	ells	tenen	en	ment	també	treballar	la	robòtica	en	
aquesta	franja	d’edats.	Així	dons	s’atura	la	proposta	de	l’AFA.	

9/	Subvenció	2018	

Enguany	 no	 hi	 haurà	 subvenció	 per	 part	 de	 l’Ajuntament.	 S’havia	 demanat	 per	 realitzar	
millores	al	pati	de	l’escola.	Malgrat	això	s’acorda	que	l’AFA	ajudarà	econòmicament	l’escola	a	
dur	a	terme	les	millores	

Es	parla	d’una	subvenció,	en	aquest	cas	de	la	Diputació	de	Barcelona	que	té	amb	l’objectiu	de	
“la	millora	competencial	de	les	persones,	facilitar	les	transicions	educatives	establint	itineraris	
personalitzats	 d’aprenentatge,	 o	 bé	 contribuir	 a	 la	 reducció	 de	 l’abandonament	 escolar	
prematur”.	Es	reprèn	el	punt	3	de	l’ordre	del	dia,	per	acordar	parlar	amb	l’escola	per	mirar	de	
presentar	 un	 projecte	 que	 doni	 eines	 tant	 a	 l’escola	 com	 a	 les	 famílies	 en	 relació	 amb	 la	
dislèxia.						
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10/	Proposta	taller	de	lectura	per	pares	i	mares	

La	Carolina,	mare	de	1er	Primària	exposa	la	seva	proposta	de	taller	de	lectura	destinat	a	mares	
i	pares	de	l’escola.	

Aquest	 taller	 de	 periodicitat	 d’un	 cop	 al	 mes,	 d’una	 durada	 de	 una	 hora	 i	 mitja	
aproximadament,	i		igual	que	les	extraescolars	de	l'alumnat,	l'activitat	té	caràcter	trimestral,	i	
un	preu	de	30€	per	trimestre.	

Aquest	 taller	 neix	 amb	 la	 vocació	 que	 la	 lectura	 cedeixi	 pas	 a	 la	 conversa,	 i	 a	 l'intercanvi	
d'opinions	 i	coneixements,	 sabent	que	el	diàleg	ens	permetrà	comprendre	moltes	més	coses	
d'un	 llibre.	 El	 taller	 seria	 una	 excel·lent	 manera	 de	 retrobar-nos	 amb	 una	 activitat	 plaent	 i	
recuperar	el	ritme	de	 lectura.	En	definitiva,	es	tracta	de	crear	un	nou	espai	de	trobada	per	a	
aquelles	mares	i	pares	amb	ganes	de	llegir,	de	descobrir	nous	autors	i	títols,	i,	abans	de	res,	de	
compartir	experiències	i	diàlegs	en	el	marc	de	la	nostra	comunitat	educativa.	

S’acorda	 que	 s’enviarà	 la	 proposta	 a	 les	 famílies	 a	 través	 dels/les	 delegats	 de	 curs,	 i	 que	
aquella	persona	interessada	contacti	directament	amb	la	Carolina	(es	donarà	una	setmana	per	
poder	respondre,	i	així	saber	si	hi	ha	una	demanda	o	no	del	taller	per	part	de	les	famílies.	

11/	Sopar	revetlla	plaça	

El	tradicional	sopar	de	mares	i	pares	de	l’escola	a	la	plaça	serà	el	proper	divendres	22	de	juny.	

S’han	 tramitat	 els	 permisos	 amb	 l’Ajuntament.	 Caldrà	 ara	 comunicar	 l’acte	 a	 l’hotel	 Neri	 i		
convidar	al	professorat.	

S’acorda	enviar	un	correu	a	les	famílies	convidant	a	tota	persona	que	vulgui	a	pujar	a	l’escenari	
a	tocar	música,	cantar,	...	

	

	

	

Natàlia	Ferran	 	 	 	 	 	 	 Francesc	Font	

Presidenta	 	 	 	 	 	 	 Secretari	


