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ACTA 
 

8 d’octubre de 2019 – Escola de Bordils 

 
Hora inici: 20:15 Hora Final: 23:00 Durada: 2 hores 45 minuts 

 

Assistents: 9      Representació: P3) 1 P4) 3 P5) 2 1) 3 2) 1 3) 0 4) 1 5) 0 6) 1 

 

ASSISTENT PLÀSTICA 

• Estan buscant una persona i estan en un procés de selecció 
• No saben si serà una persona o varies 
• Si serà a temps sencer o per mesos 
• Busquen un perfil que encaixi amb els nens 
• Expliquem que es paga des de l’AFA 
• L’AFA te confiança total en aquesta selecció 

ASSISTENT AUXILIAR CONVERSA 

• L’AFA va posar a disposició la mateixa quantitat de diners a l’escola 
• Aquest any tenen mes mestres en especialitat d’anglès 
• L’AFA esta estudiant fer un extraescolars, però es parlarà amb l’escola 
• L’AFA creu que es important reforçar l’anglès a l’escola 
• No es podrà fer com fins ara, per una empresa externa 
• L’empresa esta mirant que es podria fer pel curs vinent 
• Cal estudiar si hi ha una opció del Ministerio Español - Auxiliares de conversación 
• Si ho paga l’AFA, serien poques hores 

LLEI ARAGONÈS, CONTRACTE DE SERVEIS 

• Pot ser aquesta llei també afectarà a l’assessor de plàstica 
• Auxiliar d’anglès, acollida, casalet, mecanografia...  
• Es podria informar a les famílies de tot el que passa 
• Hi haurà una manifestació a Barcelona el dissabte, 19 d’octubre, a les 17h davant del Departament 

d’Economia 

AJUDA ECONÒMICA DESCOBRINT BORDILS  

• Hi ha 3 possibles opcions: 586 amb IVA, 400 sense IVA o 400 amb IVA 
• Cal veure les quotes de l’AFA per saber com esta l’estat de comptes 
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• Es podria tantejar fer 2 preus diferents per socis AFA i no socis AFA? 
• Cal saber el percentatge dels impagats, per veure quin es el gruix i valor 
• Es vota pagar el mes alt (586 amb IVA) i es preguntarà sobre la resta per si tenen problemes per pagar-ho 

DESPESA NEVERA I ESTRIS DE CUINA 

• Es va comprar una nevera nova i cal mirar l’amortització (un 10%?) 
• Estem esperant el pressupost pels estris de cuina 

COMISSIÓ ESPAI MIGDIA 

• La comissió esta esperant que passi el 19 d’octubre per saber com avançar amb l’espai migdia 
• La Generalitat va fer una consulta/participació sobre el model que es vol fer 
• La FaPaC també ha enviat un comunicat sobre la Llei Aragonès que afectaria a l’espai migdia 
• La Comissió Espai migdia esta en un moment de transformació 
• A l’empresa es pregunta sobre els productes i els productors, si son ecològics, si son de proximitat 
• Es vol muntar una comissió mixta amb l’escola, famílies, infants i empresa, per parlar sobre el menjador, 

monitoratge, temps d’oci,... 
• Menjadors ecològics (amb Nani Moré, https://www.menjadorsecologics.cat) poden fer un diagnosis sobre 

l’espai migdia amb un cost de 750 euros que es pot pagar entre l’AFA i l’empresa 
• Cal demanar un dia per reunir-se i definir la comissió mixta amb l’escola 
• Encara esta per veure si finalment el Consell es fa càrrec del menjador o segueix en mans de l’AFA, en aquest 

cas pot ser serviria tot l’assessorament rebut per forçar en la planificació 
• El proper dilluns dia 14 d’octubre esta planificada una reunió informativa del servei menjador amb l’AFA, 

empresa i part de l’equip de l’escola 
• Si aquesta reunió funciona es podria pensar en fer-ho cada any 
• Algunes famílies voldrien rebre un informe sobre si a menjat o no 
• Hi ha una persona coordinadora amb un telèfon per consultes, surt al PDF del menú: Es demana que 

qualsevol dubte i/o consulta en relació al funcionament del menjador, treball d’hàbits, monitoratge, 
contacteu amb el coordinador del menjador: PAU (pau@totoci.net/ 638 977 950) 

• Es va fer una trobada entre l’empresa, monitors i Comissió Espai migdia com a presentació de les persones 
• Pel monitoratge es vol fer una proposta de fer una formació de com tractar als infants, després es presentarà 

a l’empresa pels seus treballadors 
• Vist els nivells de nitrats, cal estudiar si es vol instal·lar una maquina d’osmosis per l’aigua que veuen 

COMISSIÓ FESTES 

• El 19 d’octubre hi hauran botifarres, salsitxes de pollastre o hamburgueses de tofu a la Pista Vella de 19:00 a 
20:00 h (o de 18:00 a 20:00 h?) 

• Es vendran els tiquets abans i es farà un cartell per anunciar-ho 
• Hi haurà l’opció de vendre aigua, sense altres amb alcohol o ensucrats 
• Cal veure quin plantejament es vol per Carnestoltes, si en relació amb l’escola, amb l’ajuntament, amb les 

altres associacions,... 
• Es podria repetir el format de l’any passat i intentant millorar-ho 
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COMISSIÓ BATEC 

• Estan esperant una data per una reunió 
• Es demanarà un mestre per la comissió mixta, que podria ser la Txell de P5 
• Estan pensant organitzar una xerrada per trimestre (els Reis, els mòbils,...) 
• Encara volen definir els marges de treball per fer-ho finament amb els mestres 
• No volen ser una bústia de queixes però si recollir les inquietuds 
• La part d’acompanyament la feia Dolors Vilanova i ara ha quedat orfe 

COMISSIÓ EXTRAESCOLARS 

• Acollida matinal hi han uns 20 infants 
• Han arribat moltes enquestes, unes 40 més 
• La inquietud principal es per que no es fan extraescolars 
• També preocupa l’anglès a l’escola 
• Caldria pensar un proposta per portar a l’escola, ara es pot plantejar per l’any que ve 

COMISSIÓ COMUNICACIÓ 

• L’Espai migdia li passarà informació del pla de funcionament per penjar a la web 
• Es podria pensar de fer un apartat de preguntes freqüents de totes les comissions 

TRESORERIA 

• L’Albert s’ha excusat, però comunica per Whatsapp que es poden gastar 586 amb IVA 

PRECS I PREGUNTES 

• Cap 

 

Bordils, 9 d’octubre de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


