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ACTA 
 

29 de maig de 2019 – Escola de Bordils 

 
Hora inici: 20:15 Hora Final: 22:30 Durada: 2 hores 15 minuts 

 

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

 

COMISSIÓ EXTRAESCOLARS 

• Plàstica a l’escola: al juny o juliol es parlarà amb l’escola per conèixer si es vol seguir amb la mateixa línia 
que fins ara, si cal proposar algun professionals i exposar que volem ser participes del procés. 

• Mecanografia al juny: ja esta en marxa, es farà entre el 10 i 21 de juny, hi ha 45 infants apuntats. Cal 
veure si hi ha externs a l’escola, que es va dir que no podrien ser-hi, i en aquest cas es podrà enviar un 
correu electrònic per mostrar el nostre malestar. Es demanarà una copia de l’assegurança de 
responsabilitat civil i de cares al curs vinent podríem ser mes estrictes.  

• Auxiliar de conversa en angles: queda aprovat el pressupost per contractar la persona. Si pot ser, es vol 
mantenir la mateixa persona (Caitlin) ja que tant l’escola com la persona mateixa tenen interès. Hi ha 
de límit fins el 14 de juny per sol·licitar aquesta persona i aquest curs es seguiria fent amb l’empresa 
Caps. Actualment l’escola de Bordils la te amb un 55% del temps i el 45% restant va a l’escola de Corça. 
Plantejarem a l’escola que l’auxiliar de conversa tingui mes presencia al cicle infantil. Hem de mirar al 
Ministerio espanyol si es pot demanar una subvenció per aquesta auxiliar de conversa (Tasca a comentar 
amb Bernat Llauradó) 

• Auxiliar de conversa en angles i selecció de famílies: si l’actual auxiliar de conversa en angles (Caitlin) 
continua el curs vinent, podríem no necessitar famílies acollidores. Aquest punt encara esta per aclarir i 
de moment prepararem tots els documents amb la normativa i informatius per a les famílies. (Tasques 
a comentar amb Vicky Massa) 
 

COMISSIÓ FESTES 

• Festa de final de curs: el Doodle per recollir voluntaris es podrà enviar pròximament. Aquest any es vol 
implicar molt activament als alumnes de 6è (Tasca a comentar amb Carme Solà que podrà fer enllaç 
amb les famílies de 6è). Es mirarà de fer unes instruccions bàsiques per a les famílies nouvingudes 
sobre el funcionament de la festa. Aquesta festa de final de curs es podran estrenar uns gots 
reutilitzables de l’AFA, pagats amb diners de patrocinadors i que serviran per altres festes també. 
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• Enquestes i recollida de voluntaris: després de cada festa es podrà fer un sondeig sobre que tal ha 
anat, per queixes o millores. Al setembre es passarà un formulari per recollir voluntaris i així tenir una 
borsa per cada festa. 

COMISSIÓ ESPAI MIGDIA 

• Contracte menjador amb l’empresa: ja esta renovat pel nou curs 2019-2020, fins el 21 de juny i en cas 
que de prescindir, caldrà informar amb 2 mesos de antelació (21 d’abril). 

• El preu del menjador: es manté pel nou curs 2019-2010. Habituals a 5’55€, esporàdics 6’05€ i 
transportats 5’65€. Hi ha una mitjana de 111 infants per dia. 

• Personal a l’espai migdia: hi han 6 monitors, 1 cuinera i 1 ajudant de cuina. 
• Cinefòrum: el dia 4 de juny a Celrà es fa un Cinefòrum sobre els menjadors. Qui vulgui assistir es pot 

apuntar a la bústia espaimigdia@afabordils.org. Aprovem fer una aportació de 30€ per l’acte. Es farà un 
pica-pica conjunt per cada escola i es coordinarà amb les persones apuntades per la bústia 
espaimigdia@afabordils.org. 

• Procés participatiu Generalitat: es passarà una informació a les famílies per millorar l’espai migdia amb 
un enllaç a la web de la Generalitat. A la bústia espaimigdia@afabordils.org també es podran recollir les 
propostes de les famílies. Hi ha de termini fins el 31 de juliol i el 18 de juny hi haurà una sessió presencial 
amb representats de la Generalitat recollint propostes a Girona. 

• Cal aprovar un pla de funcionament i de cares al curs vinent es penjaran tots els menús amb les 
variacions a la web de l’AFA. 

• Va passar una inspecció i caldrà comprar cubells, es demanarà un pressupost per una aixeta, afegir una 
mosquitera i una porta de separació entre la cuina i la sala del menjador. 

COMISSIÓ BATEC 

• Enquesta enviada a les famílies: hi ha poques respostes de moment i es podria passar en paper o format 
digital. També es podria posar una data límit de retorn. 

 
COMISSIÓ COMUNICACIÓ 

• Foto de final de curs: cal parlar amb l’escola per veure si a esta feta. Es podria buscar un lloc on surtin 
mes barates i es vol repartir al juny (Tasques a comentar amb Vicky Massa). 

• Agendes pel proper curs: es donen entre 3er i 6è. Es farà un recordatori a l’escola per si ja estan 
encarregades i conèixer el cost total. 

• Web: es prepararan tots els nous continguts de cares al curs 2019-2020. 
 

TRESORERIA 

• Subvencions: el passat 15 d’abril es va demanar a l’ajuntament de Bordils. Amb el canvi de junta fet, es 
parlarà amb l’ajuntament de Madremanya i Sant Martí Vell sobre un conveni. 
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TEMES INTER-COMISSIONS 

• Enquestes a les famílies: es faran per recollir les informacions i inquietuds. 
• Presentació de l’AFA a les reunions dels cursos: es faran presencialment a les reunions per 

alguns representants de l’AFA. 
• Acte presentació de l’AFA: es farà al setembre a la sortida de l’escola per donar a conèixer la 

feina que es fa i acollir a noves famílies. 

TORN OBERT DE PARAULA 

• Algunes famílies de 5è i 6è volen incorporar alguna classe de sexualitat o xerrada a l’escola. Es 
convida a expressar aquest necessitat al formulari enviat per la Comissió Batec.  

NOVA DATA 

• La propera assemblea de l’AFA ser al setembre a l’escola de Bordils, amb data encara per 
confirmar i que informarem amb prou temps d’antelació. 

 

 

Bordils, 30 de maig de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 


