ASSEMBLEA GENERAL - AFA BORDILS

3 de març de 2022 - Escola de Bordils
Hora inici: 20:10

Assistents: 14

Representació:

Hora Final: 22:10

P3) 4

P4) 3

P5) 1

Durada: 2 hores i 0 minuts

1) 8

2) 3

3) 3

4) 1

5) 0

6) 0

TEMES TRACTATS
1. Comissió de Festes
1.1.

Activament hi ha 3 persones i després hi ha algunes persones col·laboradores fixes.

1.2.

La comissió valora la festa de Nadal de forma molt positiva.

1.3.

Aquest any no es farà cap festa per Carnestoltes.

1.4.

Començaran a treballar per la festa de final de curs.

1.5.

Es reuniran pròximament.

1.6.

A l'octubre de 2022 hi ha previst un altre Descobrint Bordils.

2. Comissió Espai migdia
2.1.

Actualment, hi ha 4 persones treballant.

2.2.

Es vetlla perquè el menjar sigui saludable i educatiu, a part d'anar de la mà de l'escola.

2.3.

El servei és co-gestiona amb TotOci i CapGir.

2.4.

El curs passat es va aprovar la pujada de preu per la millora dels aliments i els mètodes de cuinar.

2.5.

Es van treure els processats i es va incloure el dia sense carn, estan entre ecològic i de proximitat, i
producte de temporada.

2.6.

Aquest mes incorporen la xarxa pagesa pel producte fresc i verdures. Els iogurts són de La Selvatana i
pa Ten Ten. Estan buscant proveïdor de carn.

2.7.

Caldrà encaixar tot això amb el preu. Estem pagant 5'85 euros i el topall segon la Generalitat és de 6,20
euros. Els becats es defineixen a principi de curs.

2.8.

La cuinera va tenir una formació sobre nous plats i 'empresa va fer una formació als monitors sobre
resoldre conflictes. L'empresa sempre ha trobat monitors per cobrir les substitucions.

2.9.

Cal votar una compra de 13.000 euros: no hi ha un forn en condicions i es fan 110-120 àpats al migdia,
el congelador te la porta trencada, el rentavaixella renta a 60 i hauria de ser 80 graus, cal una talladora
nova, falten uns cubells amb pedal.
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2.10.

Es pot demanar un segon pressupost. Si el segon pressupost supera l'actual, ens quedem amb el
primer. Si el segon pressupost és més baix, la comissió decideix amb quin es queda.

2.11.

Aprovem el topall de 13.000 euros.

2.12.

Hi ha programada una reunió amb les famílies de 6è pel dia 18 de març.

3. Comissió Batec
3.1.

Neus Ferrer deixa la connexió entre Junta de l'AFA i la comissió.

3.2.

Han fet 2 xerrades: sobre la pandèmia i sobre sexualitat amb unes 7-12 persones de mitjana.

3.3.

Tenen pendent fer alguna xerrada més, però li costa molt trobar-se.

3.4.

És una comissió oberta per acompanyar les famílies i l'escola.

3.5.

Es va passar un formulari el curs passat i es pot estirar els resultats.

3.6.

Fan suport a les altres comissions i també va sortir com una comissió mixta amb l'escola.

4. Comissió Extraescolars i Acollida matinal
4.1.

Hi ha una persona sola en aquesta comissió.

4.2.

Extraescolar de dansa creativa està funcionant amb 1 grup, ho cobra l'AFA.

4.3.

Extraescolar de robòtica funciona amb 2 grups, ho cobra l'empresa directament.

4.4.

Ha sigut el primer any d'extraescolars i cal que no siguin activitats curriculars.

4.5.

Acollida matinal continua igual.

4.6.

Auxiliar de conversa amb angles es va definir amb uns 300 euros/mes.

4.7.

Es fa amb Arlene Duff que ve 4t, 5è o 6è.

4.8.

Es va proposar a Mike Duff per fer les factures i encara no tenim cap.

4.9.

Una alternativa és la Tiia Puotiniemi.

4.10.

Es pot fer una trobada escola-mestre-AFA per coordinar les sessions.

4.11.

L'auxiliar de conversa dedicarà mitja hora a la setmana, sent 3 hores setmanes.

5. Dimissió de l’actual Junta de l'AFA
5.1.

Tots els membres de l'actual Junta de l'AFA presenten les seves cartes de renúncia.

5.2.

L'assemblea accepta aquestes dimissions.

6. Convocatòria de noves eleccions a la Junta de l’AFA
6.1.

Iniciem un període de recollida de candidatures fins al 8 d'abril.

6.2.

Convoquem una assemblea per votar la nova Junta de l'AFA pel dimarts 26 d'abril a les 20:30 hores.

6.3.

Qualsevol persona que desitgi presentar-se, pot enviar un correu electrònica afabordils@gmail.com.
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7. Precs i preguntes
7.1.

Una família explica una moció que es va presentar fa 2 o 3 mesos a l'Ajuntament de Bordils sobre com
pacificar l'Avinguda Padró, just darrere de l'escola, per tal de traslladar el transport escolar, canvis de
circulació, aparcament pels cotxes, dissenyar camins escolar,... que es va aprovar per unanimitat.

7.2.

Les famílies fan autocrítica i, si la situació es clarifica, és responsabilitat també nostra de canviar certs
hàbits a l'entrada i sortida dels infants.

7.3.

L'assemblea aprova donar suport a qualsevol iniciativa que fomenti una millora en aquest espai.

Bordils, 3 de març de 2022

Signatura del/la President/a

Signatura del/la Secretari/a
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