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ACTA 
 

10 d’abril de 2019 - Escola de Bordils 

 
Hora inici: 21:15 Hora Final: 23:30 Durada: 2 hores 15 minuts 

 

Assistents: 15      Representació: P3) 5 P4) 2 P5) 4 1) 2 2) 0 3) 3 4) 2 5) 2 6) 1 

 

TEMES TRACTATS 

Es comença per agrair a la junta sortint que es faci de una forma progressiva, amb un traspàs suau, sent la 
junta sortint la que tancarà aquest curs 2018-2019. 

La junta sortint diu que durant el curs vinent i resta de cursos encara es podran consultar temes i queden a 
disposició dels dubtes que puguin aparèixer. 

Les dos juntes, sortint i entrant, treballaran per buscar la implicació de mes famílies. 

La nova junta tractarà de mantenir una comunicació fluida amb l’escola i les famílies. Promourà el respecte per 
la diversitat, que no es produeixi cap abús, escoltant les inquietuds de les famílies, amb transparència, 
promovent la implicació i donant suport i acompanyament a tota la comunitat escolar. 

Es presenta la comissió de festes (festes@afabordils.org). Un primer objectiu es ajudar amb el finançament de 
l’AFA i promoure la cohesió entre les famílies. Treballen amb la festa de Nadal, Carnestoltes i la festa de final 
de curs. També volen fer noves propostes com la castanyada o sortides per l’entorn, i fan una crida  per la 
implicació a les festes. 

Seguidament es el torn de la comissió batec, comunitat i convivència (batec@afabordils.org). Es busca que 
aquesta comissió sigui mixta entre equip docent i famílies. Buscaran de fer de pont entre l’escola i les famílies, 
amb una visió integradora de l’infant i tenint cura de la comunitat educativa. Promouran el respecte per 
l’infant i el seu procés d’aprenentatge, l’acollida de les famílies i la diversitat cultural. Aposten per escoltar les 
inquietuds i acollir les necessitats de les famílies i per això es podran treballar tallers, xerrades o tertúlies. 
També es podran passar enquestes per conèixer les opinions per definir de quins temes es poden parlar. 
Aporten com a referent la feina que es fa a l’escola Congrés Indians (http://escolacongresindians.com). 

La comissió espai migdia (espaimigdia@afabordils.org) volen vetllar per una alimentació de qualitat i per un 
ambient d’aprenentatge. Es busca garantir una gestió efectiva de l’espai migdia, amb una alimentació 
equilibrada i ecològica, donant continuïtat al projecte educatiu de l’escola, treballant també al moment de pati 
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al migdia. Dins la seva gestió es parla amb l’empresa, l’escola i la cuinera. Dins aquesta comissió hi ha diferents 
mestres de professió. 

Al torn de la comissió extraescolars i acollida matinal (extraescolars@afabordils.org) es parla treballar amb 
una oferta d’extraescolars atractiva. Es mirarà de sondejar els interessos de les famílies sobre els horaris i 
oferiran un ventall de noves activitats: teatre, dansa, psicomotricitat, expressió plàstica, robòtica,... Des de la 
comissió es gestiona també el casalet de juny i el taller de mecanografia. 

La comissió de comunicació (comunicacio@afabordils.org) treballa per facilitar la comunicació entre les 
famílies, l’AFA i l’escola. Volen ser transparents i útils amb les informacions donades per facilitar l’aproximació 
de les famílies a l’AFA. Actualment estan recollint les informacions pel web afabordils.org i es mantenen la 
resta de canals com el Facebook, Twitter, els grups de Whatsapp i plafó informatiu al pavelló Torrentó. S’ha 
creat bústies de contacte per les diferents comissions i també es treballa amb un calendari amb agenda 
d’activitats, festes, colònies, actes importants,... Buscaran homogeneïtzar els documents de l’AFA, començant 
per la carta de benvinguda, i volen difondre les actes de les reunions així com l’estat de comptes. Gestionen la 
bústia de contacte general afabordils@gmail.com recollint les consultes i inquietuds de les famílies.  

 

ALTRES INFORMACIONS 

• Comissió de festes: busca un lampista per una decoració a l’escola. Contacte: festes@afabordils.org 
• Comissió espai migdia: de moment no es gasta en forn, nevera ni frigorífic 
• Comissió espai migdia: el decret del menjador esta atura fins el curs 2020-2021 
• Comissió espai migdia: cal seguir tenint representació de la coordinadora de menjadors 
• Comissió espai migdia: de ser-hi, volen recollir qualsevol queixa personalment o a la bústia 

espaimigdia@afabordils.org 

 

DECISIONS PRESES 

• La comissió de festes disposarà de 1000 euros per la festa de final de curs 
o 15 vots afirmatius 

• Es concedeixen 100 euros per la cuina 
o 15 vots afirmatius 

• El taller de mecanografia serà exclusiu per infants de l’escola, sense altres externs 
o 11 vots afirmatius 
o 4 no saben o no contesten 

• Es manté la quota de soci de l’AFA pel proper curs en 75 euros 
o 15 vots afirmatius 

• Es manté la quota per material pel proper curs en 25 euros 
o 15 vots afirmatius 
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• Es vota la candidatura presentada per la nova junta 
o 15 vots afirmatius 

 

RESOLUCIONS 

La nova junta de l’AFA esta formada per: 

1. Bernat Llauradó Auquer (Presidència) - presidencia@afabordils.org 
2. Joseba Santiago Vidaurre (Secretaria) - secretaria@afabordils.org 
3. Albert Alarcón Romero (Tresoreria) - tresoreria@afabordils.org 
4. Alícia Caler Arroyo (Vocalia) 
5. Elisabet Soler Guerrero (Vocalia) - extraescolars@afabordils.org 
6. Laura Curbet Hosta (Vocalia) - espaimigdia@afabordils.org 
7. Rosa Maria Freixa Ferreira (Vocalia) - festes@afabordils.org 
8. Neus Ferrer Miguel-Gómara (Vocalia) - batec@afabordils.org 

 

NOVA DATA 

Es fixa la propera assemblea pel 29 de maig de 2019 a les 20:00 hores a l’escola de Bordils. 

 

 

Bordils, 11 d'abril de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signatura del/la President/a Signatura del/la Secretari/a  

 


