
 

 

 

ACTA DE L’ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE SOCIS DE 

L’AFA EL BOSC DE LA PABORDIA 

 
Ubicació: Menjador Escola 

Data: 10 de novembre de 2022 

Assistents: 23 socis 

Hora: 20:30 

Es reuneixen, en segona convocatòria, la Presidenta Rosa Olivella, el vicepresident 

Isaac Sànchez, les tresoreres Luci Bonache i Alba Anfruns i el secretari Mia Figa i tots els 

pares i mares que han assistit a la reunió. Es procedeix amb l’ordre del dia: 

 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 

S’aprova l’acta per assentiment. 

2. Informacions diverses 

La presidenta comenta el canvi de nom definitiu de l’Associació, que passa a ser AFA 

a tots els llocs, inclosa l’adreça electrònica i pàgina web, que hem aprofitat per canviar 

de servidor. Es fa una breu navegació per la nova web, on es troba tota la informació 

de les activitats habituals de les comissions, i notícies que van sorgint. 

També es comenta que no hi hagut moviment pel que respecta a reunions amb les 

administracions, però que es reprendran en breu aprofitant el calendari electoral. 

L’AFA està en contacte amb d’altres AFES de la demarcació per poder contrarestar 

les calorades estivals mitjançant la millora de les instal·lacions. 

Es valora molt positivament el tall del carrer de davant l’escola que hem començat 

aquest curs, tant a l’entrada com a la sortida dels alumnes. Es fa esment a la picaresca 

d’alguns conductors que aprofiten per aparcar aprofitant el tall. Es mirarà de fer 

pedagogia per evitar males praxis. 

Pel que fa a la reobertura del Pati Obert, l’equip directiu ens comenta que caldria 

endreçar les joguines que s’utilitzen, per tal de trobar l’escola en les millors condicions 

l’endemà al matí. 

Finalment, es decideix no arreglar el tros d’esplanada que s’utilitza com aparcament, 

perquè es considera que és excessivament costós.  

3. Resum de les diferents comissions 

Es presenta el funcionament de les comissions: 

Activitats famílies: Es reactiven les activitats arran del relaxament de la pandèmia, 

amb Pilates, Zumba, Ioga i Futbol. Les tres primeres es fan a l’escola, i la darrera al servei 

d’esports de la UdG. 

 



 

 

Es faran diverses xerrades que han demanat les famílies, tal i com es mostra en un 

bolcat estadístic. 

Es comenta que hi ha hagut una reunió amb l’AAVV de Palau, per tal d’organitzar 

activitats de manera conjunta. 

Ara ens toca a nosaltres: Es comenta el funcionament de l’activitat, i es convida a 

augmentar el nombre de participants a la comissió, que s’ha vist minvat arran de la 

pandèmia. 

Biblioteca: Com a novetats d’enguany, s’explica que l’escola ha convidat als 

membres del Club de Lectura a muntar un club al CIM (Cicle Inicial i Mitjà). També 

s’expliquen els números del passat St. Jordi, on es van aconseguir uns beneficis de poc 

més de 300€, que van servir per augmentar el fons bibliogràfic de l’escola en 47 llibres 

(21 de nous i 26 de segona mà) 

Extraescolars i casal: Aquest curs s’organitzen 14 extraescolars, amb canvis de 

proveïdor en l’extraescolar d’art, la novetat de “Aprendre jugant en japonès” i Futsal. A 

més, s’ha recuperat Robòtica. Bàsquet finalment no s’ha pogut realitzar en no haver 

arribat a un mínim d’inscrits. 

La Maribel ens explica que a partir d’aquest any no es farà casalet de tardes quan hi 

hagi jornada intensiva. Això és degut al fet que BoiSa allargarà l’horari de menjador fins 

les 16h, i les famílies que estiguin interessades en recollir la mainada a les 17h només 

caldrà que pagui el servei de ludoteca, més assequible que no el de casalet. 

Festes: Es recuperen les festes de cada any, i s’integra la de la marató, que sempre 

havia organitzat una sola mare que ja no és a l’escola. Aquest any hi haurà 

marxandatge, que s’ha iniciat amb la venda de xapes. El festival de Nadal no es farà a 

l’auditori, pel que s’estan cercant alternatives. 

Granja: Es comenta el funcionament de l’activitat i s’explica que aviat sortirà un 

vídeo resum per a la gent que es vol iniciar com a grangera. 

Menjador, acollida matinal i ludoteca: Hem recuperat els serveis pre-covid, al voltant 

dels 390 diaris. La resta de l’activitat també s’han normalitzat. Es comenta que 

l’enquesta que es sol passar la respon poca gent, pel que és poc significativa.  

Un pare pregunta sobre el servei d’acollida. Sembla que no s’està gestionant de 

manera correcta, ja que no es té en compte les hores d’entrada sinó que es factura 

segons els paràmetres introduïts en el moment d’inscripció. La comissió ho reclamarà a 

BoiSa. 

També es comenta que els horaris del tercer torn són dolents. 

Pati: S’ha refet el pont tibetà, aviat es faran les actuacions de la setmana de... i es 

pretén refer la muntanyeta del pati de mitjans, canviar de lloc els ànecs i els xais, 

substituir les cordes de la caseta del pati del cicle inicial, i fer terra amb palets al cobert 

del cicle d’aigua. Al pati es comenta que la cistella de bàsquet que havia desaparegut 

es tornarà a muntar en un termini curt. 

Pati obert: Es reprèn el servei a principis d’octubre després de molt de temps amb un 

èxit d’acollida. La comissió recalca que s’ha “envellit” i convida a un canvi 

generacional, amb pares que tinguin mainada a infantil. Es torna a comentar la 

recollida de joguines i es recorda que els vigilants han de recollir les tanques que tallen el 

carrer, a les 17:15. 

Sostenibilitat: Estrenem la comissió amb les actuacions efectuades en el tall del 

carrer. Aquest any es pretén aconseguir ombres naturals plantant arbres. Sembla que 



 

 

l’ajuntament ens tallarà uns arbres alts perquè són espècies invasores i ens en replantarà 

d’altres. Intentarem aprofitar acollir-nos en alguna proposta ja sigui municipal o europea 

per tal que ens subvencionin el plantament d’altres arbres, i si no l’AFA assumirà el cost 

del plantament d’alguns arbres nous. 

Un altre projecte que durà a terme la comissió és el pedibus. 

4. Informe de la tresoreria 

Les tresoreres Luci Bonache i Alba Anfruns presenten els resultats de l’anterior exercici 

2021-22: 

 

Es destaca que ha estat un any on s’han quadrat els comptes, cosa que feia temps 

que no passava. Es comenta, entre altres, el concepte dels Boc’n’Rolls, que són d’una 

comanda que va sobrar de les famílies de cinquè, i que es pretén vendre aquest any 

amb un mínim benefici. També s’inclou el benefici obtingut en la venda de llibres, que es 

repercuteix també en les pèrdues ja que s’adquireixen llibres nous. 

A continuació es presenten la previsió d’enguany: 



 

 

 

Es comenten un parell de partides extraordinàries, com ara la d’arbres i la de 

marxandatge. La primera correspon al supòsit que aquest exercici haguéssim d’assumir 

la meitat de la despesa total des de l’AFA, sense cap ajuda per part de les institucions. 

La de marxandatge és la previsió que hi ha de compra de material que s’espera 

recuperar posteriorment amb benefici (xapes, boc’n’rolls...). De moment, a la festa 

d’inici de curs ja n’hem obtingut benefici. 

5. Precs i preguntes 

No hi ha cap pregunta. 

 

Es dona per finalitzada l’Assemblea a les 22:35. 

 

PRESIDENTA     SECRETARI 

 

 

Rosa Olivella     Mia Figa 


