
ASSEMBLEA GENERAL
Dimarts 13 d'abril de 2021 a les 21:00 hores



INTRODUCCIÓ

L'AFA Bordils és l'associació de les famílies dels alumnes de l'Escola de Bordils, oferim 

serveis dintre de l'horari escolar i organitzem diferents activitats en col·laboració amb 

l'escola, l'ajuntament o altres entitats del poble
• Subvencionem l'assessor de plàstica que en horari escolar dedica 

una hora setmanal als alumnes de primària i una hora quinzenal 

als d’infantil

• Organitzem, gestionem i paguem l'estada d'un auxiliar de 

conversa en llengua anglesa

• Oferim el servei d’acollida matinal

• Organitzem el casalet a les tardes del mes de juny

• Organitzem activitats extraescolars quan hi ha la suficient 

demanda

• Organitzem festes trimestrals amb la participació de mestres, pares i 

alumnes: Nadal, Carnestoltes i Final de Curs

• Contribuïm en la compra de material escolar i les agendes dels alumnes

• Participem al Consell Escolar de l'Escola de Bordils

• Ens coordinem amb les AMPA's i les AFA's de Celrà i Flaçà

• Gestionem l'espai migdia com a recurs educatiu, el menjador i el 

monitoratge

www.afabordils.org



INTRODUCCIÓ

En organitzem en diferents comissions:

COMISSIÓ BATEC, COMUNITAT 

I CONVIVÈNCIA

AFA Bordils

COMISSIÓ COMUNICACIÓCOMISSIÓ ESPAI MIGDIA COMISSIÓ EXTRAESCOLARS I 

ACOLLIDA MATINAL

COMISSIÓ FESTES

Aquesta comissió neix amb la 

voluntat d’enfortir i generar 

nous vincles entre els diversos 

membres de la comunitat 

educativa.

La comissió de comunicació 

gestiona tots els aspectes que 

fan referència a la comunicació 

interna i externa de l’AFA 

Bordils amb la resta de la 

comunitat educativa.

La comissió d’espai migdia 

gestiona els espais del 

menjador i del pati del migdia 

de l’escola entre 13h i 15h.

La comissió d'extraescolars 

gestiona els espais 

d’extraescolars, acollida 

matinal, casalet, professor de 

plàstica i auxiliar de conversa.

Organitzar activitats 

pedagògiques, lúdiques i festes 

emblemàtiques.

JUNTA DE L’AFA 2019-2022



INTRODUCCIÓ

En organitzem en diferents comissions:

COMISSIÓ BATEC, COMUNITAT 

I CONVIVÈNCIA

AFA Bordils

COMISSIÓ COMUNICACIÓCOMISSIÓ ESPAI MIGDIA COMISSIÓ EXTRAESCOLARS I 

ACOLLIDA MATINAL

COMISSIÓ FESTES

Responsable:

Neus Ferrer

Responsable:

Joseba Santiago

Responsable:

Laura Curbet

Responsable:

Bernat Llauradó

Responsable:

...

Presidència:

Bernat Llauradó Auquer

Tresoreria:

Albert Alarcón Romero

Secretaria:

Joseba Santiago Vidaurre

Vocals:

Alícia Caler Arroyo

Laura Curbet Hosta

Neus Ferrer Miguel-Gómara



ESTAT DE COMPTES

Curs 2017-2018



ESTAT DE COMPTES

Curs 2018-2019



ESTAT DE COMPTES

Curs 2019-2020



INFORMACIONS BATEC

LA COMISSIÓ COMISSIÓ BATEC, COMUNITAT I CONVIVÈNCIA LA FORMEN:

Alicia Caler, Anna Cat, Anna Espinalt, Montse Morillo, Anna Roca i Neus Ferrer

Bústia: batec@afabordils.org

OBJECTIUS:

• Fer de pont entre l’escola i les famílies 

• Vetllar per la visió integradora de l’infant

• Tenir cura de la nostra comunitat educativa

FUNCIONAMENT:

• Comissió AFA - Comissió mixta amb l'escola



INFORMACIONS BATEC

ACCIONS CURS 20-21:

• Qüestionari en temps de pandèmia

• Enviat durant la primera setmana de desembre de 2020

• Resultats i reflexions

• Publicat al web de l’AFA Bordils dins l’apartat de Recursos

• Proposta de dues xerrades

• Ús de les tecnologies

• Salut en temps de pandèmia



INFORMACIONS ESPAI MIGDIA

LA COMISSIÓ ESPAI MIGDIA LA FORMEN:

Laura Justicia, Bernat Llauradò, Marta Palomeras, Anna Romeu i Laura Curbet

Bústia: espaimigdia@afabordils.org

• El servei està gestionat per una empresa externa: TOT OCI - CAPGIR

• Des de fa més de 7 anys

• L’empresa garanteix tota la logística: monitors/es, cuiners/a, els aliments, la confecció dels menús, els pagaments dels i les 

treballadores

• Tenim un contracte que es renova cada 2 anys

• Hi ha un pla de funcionament que es revisa anualment i s’aprova pel consell escolar



INFORMACIONS ESPAI MIGDIA

OBJECTIUS:

• Menjador que eduqui en l’ACTE ALIMENTARI

• Integra l’espai migdia en les bases del projecte de 

l’escola

• Apostar per productes +FRESCOS +ECO + ELABORACIONS 

PRÒPIES

• Acompanyament integral dels infants: en els 

hàbits,l’autonomia, el joc, i el gaudir de l’acte alimentari

• Formació continuada de l’equip

• Gestió de l’espai: contaminació acústica…

• Atenció a la diversitat

CURS 20-21 SITUACIÓ COVID:

• Primera setmana de setembre. Planifiquem i re-organitzem 

com es durà a terme l’espai migdia tenint en compte la nova 

organització de l’escola i les normatives vigents

• Fem un esforç econòmic i apostem per 1 monitor/a més i un 

cotxe adaptat per transportar els aliments

• Hi ha hagut molts moviments de substitucions de personal per 

la situació COVID per garantir sempre el servei



INFORMACIONS ESPAI MIGDIA

QUÉ HEM FET? 19-21 ( AMB LA PANDÈMIA I PARADA ESCOLAR):

• Hem creat una comissió mixta escola-empresa-comissió

• Continuem formant part de la Coordinadora AMPAS i AFAS 

del Gironès

• Gestionar les incidències que poden sorgir del servei amb 

l’empresa

• Es va valorar i demanar pressupostos i funcionament d’un 

sistema que regula els nivells de nitrats de l’aigua de l’escola

• Incorporar més cereal integral: el pa, 1 cop a la setmana

• Iniciem amb noves propostes per el menú del “dia sense 

carn”: lassanya de llenties i arròs, fideus a la cassola amb 

verdures, truita de patata amb farina de cigró...

• Incorporar el peix fresc: maires i/o llenguadina 1 cop al mes

• Incorporar mes elaboracions pròpies de cuina: salsa de 

tomàquet natural….

• Vam iniciar el treball d’autonomia parar i desparar la taula del 

primer torn (el segon ja ho feien). Aturada per normatives Covid

• Incorporar més fruita (1 làctic a la setmana)

• Iniciar un programa de formació; resolució de conflictes, joc, 

convivència, educació emocional., manipulació d’aliments...

• Formació educació emocional:

Des del gener treballem amb un grup motor de 6 persones (entre elles en 

Pau, el coordinador) i durant el curs 21-22 es formaran els equips



INFORMACIONS ESPAI MIGDIA

PLATS NOUS PER MILLORAR EL DIA SENSE CARNNOU PRODUCTORFORMACIÓ



INFORMACIONS ESPAI MIGDIA

QUE ENS AGRADARIA PER AQUEST NOU CURS?

Alimentació:

• Introduir més variacions per les propostes del menú 

vegetal (sense carn)

• Potenciar el producte fresc: vegetals, hortalisses...

• Passar de dos cereals integrals a la setmana a tots

• Reduir i/o treure el sucre: per exemple del iogurt

• Servir les salses apart

• Augmentar les elaboracions pròpies de la cuina: puré de 

patata, hummus, salsa de tomàquet…

• Introduir algun productor/a de proximitat: La Marieta 

Verda (tofu i seità)

Hàbits d’autonomia:

• Reprendre el treball d’autonomia: que es serveixin ells/es, que 

parin i desparin taula, que es tallin ells/es el menjar

Altres:

• Implementar el programa de formació per els i les 

professionals de l’Espai migdia:

Formació educació emocional

https://www.arrelsgirona.cat



INFORMACIONS ESPAI MIGDIA

QUÉ NECESSITEM PER GARANTIR LES MILLORES JA FETES I LES QUE VOLEM APLICAR?

Necessitem pujar el 
preu del servei

Per poder continuar 
avançant, millorar el servei 
i garantir bons aliments 
necessitem invertir-hi més 
diners

La nostra proposta es 
pujar el preu a 5’90€ 
(7€ més al mes) els 
fixes

Fa més de 6 anys que 
no s’ha tocat

Durant aquest dos cursos 
s’han fet petits canvis 
d’aliments o elaboracions 
que no ens han repercutit 
en el preu

Tranportats i becats no 
paguen

Aixó representa gairebé la 
meitat dels ususaris del 
servei

Actualment paguem 
5,55€ i tenim un topall 
de 6,20€ menú/infant

El topall ve determinat per 
la Generalitat de 
Catalunya



INFORMACIONS EXTRAESCOLARS I ACOLLIDA MATINAL

LA COMISSIÓ EXTRAESCOLARS I ACOLLIDA MATINAL LA FORMEN:

Judith Oller, Elisabet Soler i Bernat Llauradó

Bústia: extraescolars@afabordils.org

EXTRAESCOLARS - Any 2019

• Qüestionari genèric, enviat al setembre de 2019 

• Es va fer una enquesta per veure quines eren les 

necessitats de les famílies

• Publicat al web de l’AFA Bordils dins l’apartat de 

Recursos

EXTRAESCOLARS - Any 2020:

• Enquesta més concreta per definir les activitats

• Publicat al web de l’AFA Bordils dins l’apartat de Recursos

• Infantil - Expressió corporal

• Cicle Inicial – Robòtica

• Cicle Mitjà - Robòtica i expressió plàstica en anglès

• Cicle Superior - Conversa en anglès



INFORMACIONS EXTRAESCOLARS I ACOLLIDA MATINAL

EXTRAESCOLARS - Curs 2021-2022:

• Cicle Infantil - Expressió corporal

• Cicle Inicial – Robòtica

• Cicle Mitjà – Robòtica

• Es demana taekwondo (Associació)

• Es proposa multiesports (Escola) - Club Handbol

• En fase de preparació-organització pel octubre 2021

EXTRAESCOLARS – Finalment:

• Cicle Infantil - Expressió corporal

• Cicle Inicial - Robòtica

• Cicle Mitjà - Robòtica 

• Organitzat, però degut a restriccions no va ser possible



INFORMACIONS EXTRAESCOLARS I ACOLLIDA MATINAL

ACOLLIDA MATINAL:

• A partir de les mateixes enquestes es va detectar ampliació horari acollida de 08:00 a 08:30 hores

• Es va implementar inici curs 2020-2021 (No va funcionar)

• Es proposa millorar el material (catifa-jocs...)



PRECS I PREGUNTES

Torn obert de paraula



Moltes gràcies
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