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ASSEMBLEA GENERAL - AFA BORDILS 

 

4 d’octubre de 2021 - Escola de Bordils 

 
Hora inici: 17:15 Hora Final: 18:45 Durada: 1 hora i 30 minuts 

 

Assistents: 18      Representació: P3) 3 P4) 6 P5) 1 1) 8 2) 2 3) 1 4) 1 5) 0 6) 0 

 

TEMES TRACTATS 

1. Presentació 

a Ens presentem com a membres de la Junta de l’AFA. 

b Expliquem que som representants de cada comissió. 

c Falta representació de la Comissió de Festes que va quedar inactiva. 

2. Tenim serveis o tasques que cal mantenir 

a Plàstica – Javier Garcés. 

b Espai migdia – menjador. 

c Acollida matinal. 

d Extraescolars. 

e Auxiliar de conversa, si es fa. 

3. Tresoreria 

a Mantenim a l’assessor de plàstica, que són 700 euros durant 9 mesos, amb un màxim 6300 euros. 

b Amb les quotes de l’AFA i dels llibres es recapten uns 13000 euros al curs. 

c Aquests diners es destinen a pagar l’assessor de plàstica, aportant material per a l’escola tant per l’aula 
com pel pati, al manteniment del menjador, a l’auxiliar de conversa en anglès,... 

d Contemplem fer un pressupost per cada comissió. 

e Demanarem subvencions a Bordils, Sant Martí Vell i Madremanya. 

f Cal renovar els poders a CaixaBank. 

4. Espai migdia 

a Son 11 grups a l’escola i funciona amb 2 torns: 1er torn amb 3 grups de P3-P4 (Monitores: Marina i 
Sara) i 3 grups de P5-1er (Monitores: Ceci i Alba), i 2on torn amb 5 grups de 2on a 6é (Monitores: 
Carme i Clàudia). 

b En total són 6 monitors i 1 coordinador, que és en Pau (pau@totoci.net / 638 977 950). 
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c També hi ha una vetlladora que assigna la Generalitat de Catalunya i que aquest curs són 5 hores per 
atendre els infants amb NEE (Necessitats Educatives Especials). 

d Per introduir més variacions per les propostes del menú vegetal (sense carn), s’ha fet la formació per 
la cuinera de llegums i cereals. 

e S’estan fent contactes amb alguns productors/es de la zona per tal d’obtenir producte fresc, eco i de 
temporada. Hortalisses i fruita, carn de porc, vedella i pollastre, i altres. 

f S’està fent la prova de reduir i/o treure el sucre, per exemple dels iogurts, i també se serveixen les 
salses a part. 

g Aquest curs s’ha reprès el treball d’autonomia: que se serveixin ells/es, que parin i desparin taula, que 
es tallin ells/es el menjar... 

h Es vol implementar el programa de formació pels i les professionals de l’Espai migdia, com per exemple 
la formació educació emocional o el programa Emociona’t de TOT OCI. 

i Se seguirà formant a la cuinera, es va fer una primera formació sobre llegums i cereals i després vindrà 
una segona formació sobre amanides i producte fresc. 

5. Acollida matinal 

a Hi ha 4 usuaris màxims que han demanat començar a les 08:00 hores. 

b Per fer-ho viable, cal que siguin com a mínim 7 usuaris fixos durant el curs. 

c Actualment el servei s’ofereix de 08:30 a 09:00 hores. 

6. Batec 

a Es reuniran properament i cada membre treballarà sobre les inquietuds que van sortir a l’enquesta el 
curs passat. 

b Creació d’un banc de recursos digitals. 

c Possible taller de sexualitat per nens i nenes. 

d Possible activitat pel dia de la Dona i la ciència. 

e Possible xerrada sobre com ha afectat la pandèmia als infants. 

f Es vol demanar de reactivar les xerrades i tertúlies a l’escola 

7. Extraescolars 

a Dansa comença el dilluns 4 d’octubre a les 17:00 hores al Casal (1 grup) 

b Robòtica el dimecres 6 d’octubre a les 16:30 hores a l’escola (2 grups) 

8. Auxiliar de conversa 

a S’ha mirat el cost de portar una professional amb anglès. 

b El pressupost és de 2700 euros per tot el curs. 

c Seria per Cicle superior 5è i 6è, amb grups petits de 30 minuts al migdia. 

9. Osmosis 

a Cal mirar si l’escola també vol demanar aquesta millora per parlar amb l’ajuntament conjuntament. 

b Hem aprovat la despesa per fer un estudi de l’aigua amb un enginyer. 
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10. Properes actuacions 

a Es vol reactivar la Comissió de Festes amb Xavier Costa com a representant a la Junta de l’AFA. 

b Es proposa canviar d’entitat bancària per una banca ètica. 

11. Votacions i resultats 

a Destinar la quota de llibre per l’escola: 25 euros de quotes per cada infant aniran cap a l'escola amb 
un import màxim de 3000 euros, queda aprovat per unanimitat. 

b Aprovar la despesa de plàstica: amb una jornada d’unes 30 hores, 1 cop a la setmana, cada 15 dies als 
més petits amb un import màxim de 7000 euros, queda aprovat per unanimitat. 

c Aprovar despesa menjador, es contempla un import màxim de 2000 euros en utillatge pel proper curs 
2021-2022, queda aprovat per unanimitat. 

d Aprovar la possible despesa de l’auxiliar de conversa en anglès: 30 minuts a la setmana per 5è i 6è amb 
import de 2700 euros al curs, queda aprovat per unanimitat. 

e Aprovar els poders de la junta actual per poder gestionar els comptes a CaixaBank, queda aprovat per 
unanimitat. 

 

 

 

Bordils, 4 d’octubre de 2021 
    

 

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

 

 


