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ACTA 
 

4 de febrer de 2020 – Escola de Bordils 

 
Hora inici: 20:15 Hora Final: 23:30 Durada: 3 hores 15 minuts 

 

Assistents: 13      Representació: P3) 1 P4) 7 P5) 1 1) 3 2) 3 3) 1 4) 1 5) 0 6) 2 

 

COMISSIÓ EXTRAESCOLARS I ACOLLIDA MATINAL 

• No ha pogut venir cap representant de la Comissió i ho explica el president de l'AFA, Bernat Llauradó 
• Es va passar una enquesta que la van contestar unes 50 famílies 
• Hi ha interès en anglès, plàstica i robòtica 
• Hi ha unes famílies interessades que els extraescolars es faci al migdia i altres a la tarda 
• Es vol recuperar l'auxiliar de conversa, s'explica com ha quedat l'auxiliar de conversa i perquè no hi ha aquest 

curs amb la nova llei que van tenir efectes al setembre de 2019 
• L'escola té 3 mestres als diferents cicles per suplir aquesta manca de l'anglès, però les famílies segueixen 

demanant més presencia 
• Es volen proposar alguns extraescolars a l'equip educatiu i es farà una reunió pròximament per a escollir 

quines activitats es porten a terme 
• Sobre acollida matinal, hi ha famílies interessades a ampliar l'horari i que comenci a les 08:00 hores. 
• Amb el casalet d'estiu, es vol millorar la proposta i que sigui més divers, que sigui per totes les edats 
• El curset de mecanografia ho proposarà l'Ajuntament de Bordils i estarà organitzat per ells i l'empresa, l'AFA 

podrà fer difusió 
• Es pot estudiar si es busca un acompanyant perquè els alumnes de l'Escola de Bordils vagin al casal del poble 

per fer el curset de mecanografia 

EXPOSICIÓ DE LES COMISSIONS MIXTES 

• El president de l'AFA, Bernat Llauradó, explica que hi ha comissions mixtes 
• Va començar amb Batec 
• Ara hi ha 3 comissions mixtes: Batec, Espai migdia i Festes 
• Batec diu que va una mica lent, han tingut algunes dificultats 
• Espai migdia diu que cal anar a temes concrets per trobar acords, tant amb l’escola com amb l’empresa 
• Festes diu que l’escola ajuda amb les famílies, que la comissió treballa amb les festes i van delegant alguns 

temes a l’escola 
• Fa 2 mesos que han començat a treballar Festes i Espai migdia, Batec ja ho fa des de l’any passat 
• Des de Batec, Anna Espinalt pregunta sobre quina és la fórmula que han trobat la resta de comissions mixtes. 
• Des d’Espai migdia, Laura Corbet diu que cal veure com va aquest curs per assentar les bases del curs vinent 
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• Una mare de l’escola, Carme Solà diu que cal trobar accions concretes, i Batec posa d’exemple la xerrada 
prèvia a Nadal que l’escola no va acceptar 

• Cal trobar el punt entre que part pot incidir l’Escola de Bordils o l’AFA va per lliure 
• Es recorda que l’Escola de Bordils ja feia “Parlem” o “Tertúlies” fa un temps 

TRESORERIA 

• Es fa un recordatori de l’estat de comptes 
• Es comenten els ingressos de quotes i socis de l’AFA 
• Les Festes han recaudat molts diners i aquests acaben en inversions per als infants 
• Es parla sobre les subvencions rebudes de Bordils, Madremanya i Sant Martí Vell 
• Actualment hi ha 76000 euros, amb un compte de l’escola i les quotes, un compte del menjador i un compte 

amb les aportacions dels socis de l’AFA 
• Es va canviar la nevera de la cuina, carros per l’espai migdia, alguns estris pel menjador,... 
• Abans es pagava l’auxiliar de conversa i l’assessor plàstic, i aquest inici de curs no hi ha hagut aquesta 

despesa 
• Aquest curs es podrien donar 3500 euros en ajuda, ja que vam estalviar els 3 primers mesos dels assessor 

plàstic i auxiliar de conversa en angles 
• L’AFA ja va pagar material de “Descobrim Bordils” i material pel pati 
• Aprovem pagar els ordinadors amb un import de 2047,32 euros 
• La subvenció de Bordils va ser de 1400 euros, 500 euros de Madremanya, 400 euros de Sant Martí Vell 
• Les quotes de l’AFA per curs 2018-2019 van ser de 13600 euros i actualment pel curs 2019-2020 es porten 

recaudats 8320 euros 
• Caldrà generar uns codis de barres nous de CaixaBank pels nous pels pagaments 
• Josep Maria Oliver pot fer un recordatori dels impagats 
• Cal saber quin és el percentatge de famílies que han pagat llibres i quota de socis de l’AFA 

COMISSIÓ DE FESTES 

• Està treballant amb Carnestoltes 
• Els infants de 5e prepararan les postres que vendran al dinar de la festa 
• El cartell del Carnestoltes de Festes ja estan preparant, el cartell que preparen els infants amb l'Escola de 

Bordils encara no ho està 
• L'escola demanarà a les famílies que ajudin amb les taules i altres temes 

COMISSIÓ ESPAI MIGDIA 

• Es volen pactar amb l'empresa millores de qualitat del menú, fent una reformulació del menú i el preu 
• Es canviaran ingredients dels menús 
• S'han mirat 2 empreses més: Bo i Sa i Pim pam pum 
• Sense augment del preu ja s'apliquen uns productes ecològics 
• Hi ha altres productes que si implicant un augment de preu 
• Normalment hi ha uns 110 infants de mitjana que fan ús del servei 
• Volen mira d'afegir mitja hora més de monitoratge 
• També es vol afegir una hora més de coordinació 
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• Actualment el preu de menú és de 5,55, des de l'any 2016 
• Els canvis proposats apujarien aquest preu en 0,55 euros, fixant el preu en 6,10 euros 
• El preu màxim està fixat en 6,20 euros 
• Serien pujar uns 11 euros al mes, dels 111 euros actuals al mes a 122 euros al mes futurs 
• La Diputació de Girona accepta el preu fins a 6,20 euros 
• El cost principal està en el monitoratge, no tant al menjar 
• Caldrà fer una formació als monitors, i es busca una formació de resolució de conflictes pels monitors  
• El cost de la formació estaria assumit per l'AFA, l’Empresa i també estaria present algú de l'escola 
• La setmana vinent hi haurà una reunió de la Coordinadora de menjadors amb possibles mobilitzacions i 

caldrà l'ajuda de les famílies 
• Des de Batec, Anna Espinalt comenta que els de 3r han d'esperar fins a les 14:00 i molts tenen gana 
• S’obre un nou debat sobre l’esmorzar a l’hora del pati 
• Per millorar la qualitat de l'aigua es proposa posar 2 aixetes, una per cuinar i aigua de beure i l'altre del pati 
• Es planteja un acumulador d'aigua per osmosis amb un descalcificador previ 
• Pel rentaplats, s'ha posat un descalcificador amb un cost aproximat de 250 euros 
• Es continua estudiant el tema de l’aigua i com millorar-lo 

COMISSIÓ BATEC 

• Entren 2 mares més a la comissió i hi ha una baixa per maternitat 
• A la reunió amb els mestres van proposar obrir l’escola a les famílies algun divendres de cada mes per fer 

activitats 
• Hi ha demanda sobre l’educació sexual i emocional, i es podria fer una xerrada i proporcionar formació als 

mestres 
• Es podrien programar xerrades pel curs vinent 
• Des d’Espai migdia, Laura Corbet diu que si l'escola no veu bé una xerrada, també es podria demanar el Casal 

i fer-ho allà 
• Alguns temes es podrien parlar amb l'Ajuntament de Bordils per l’ús de l'escola fora de l'horari lectiu 

COMISSIÓ COMUNICACIÓ 

• Les famílies segueixen demanant més comunicació per part de l’Escola de Bordils 
• L’Escola de Bordils diu que ells treballen per als infants 
• Si les famílies demanen entrevistes, l’Escola de Bordils la concedeix 
• Es podrien fer reunions mensuals grupals? 
• Un pare de l’escola, Noel (Cognom?) si es podria fer un correu electrònic del mestre explicant que es farà 

durant el trimestre a l’aula 
• Es podria buscar un delegat de classe, que expliques a la resta de les famílies com funciona el dia a la classe 
• Les reunions amb les famílies es podrien plantejar des de quines necessitats tenen els mestres de les famílies 

per poder trobar els problemes i les solucions  

PRECS I PREGUNTES 

• Famílies de P4 parlen que són molts infants a l'aula 
• Caldria fer una reunió entre els mestres i les famílies a P4? 
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• L'AFA podria ajudar a acompanyar sobre les inquietuds de les famílies 
• L'AFA podria fer una convocatòria per reunir a les famílies i parlar amb l'equip educatiu 
• Des de Batec, Alicia Caler comenta que no cal esperar al fet que Josep torni per a fer les entrevistes 
• Si hi ha 2 mestres, la ràtio és de 25 infants per mestre i podrien arribar a ser 50 infants 
• La FaPac fara un curs de gestió de l'AFAs el 18 de febrer a l'Escola de Bordils 
• Els mestres tindran una formació de gènere per part de la Generalitat 
• Una mare de l'escola, Laura Martínez comenta les nadales són de religió cristiana 
• Es comenta que aquest any no ha passat el patge reial 
• Aquest any el tió no ha cagat xuxes, si no mandarines 
• Caldria explicar els perquè de les tradicions i contextualitzar per trobar el sentit 

 

 

Bordils, 4 de febrer de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


