
Junta Oberta AMPA Sala i Badrinas 

Data: 27 de febrer 

Hora: 17:30 h 

Lloc: Menjador de l'escola 

Ordre del dia: 

1. Aprovació acta de la junta anterior 

2. Avaluació activitat Carnestoltes 

3. Proposta activitat per Sant Jordi 

4. Cessió espais. Futures actuacions 

5. Renovació de càrrecs Junta 

6. Precs i preguntes 

Temes pricipals principals tractats. 

La junta mensual de Febrer es fa en obert per a afavorir la participació de les famílies 

en l`AMPA i permetre a la junta executiva copsar les opinions dels pares i mares. 

1. Aprovació acta de la junta anterior 

Per Falta de temps no s`ha pogut fer. 

 

2. Avaluació activitat Carnestoltes 

S`exposa que aquest any no s’ha pogut participar a la rua infantil del diumenge 

per falta d’implicació de de les famílies. Es va decidir organitzar una festa de 

Carnestoltes pròpia el dissabte al matí que tampoc va tenir molta afluència. 

Alguns pares mostren la queixa de que no van donar suport a les activitats de 

preparació d’una possible comparsa/carrossa per la rua per falta de informació i 

per que van interpretar que directament no s`els permetia treballar dins al 

comissió de Carnestoltes. 

Es detecten problemes de comunicació i dificultat de les famílies per accedir a 

les comissions i poder-hi participar. 

Es decideix mirar de fer més activa la comunicació per part de la junta i els 

coordinadors de les comissions, usant els grups de WhatsUp i publicant al blog, 

facebook i twitter  convocatòries de reunions de les comissions i grups de 

treball. També es proposa de cara algunes activitats, fer propostes en circular 

per a que els pares les puguin votar. 

Es constata però que també cal un esforç per part de mares i pares per 

acostar-se a la junta i donar a conèixer les seves intencions de participar 

activament. 

 

3. Proposta activitat per Sant Jordi 



No queda clar que pugui tenir èxit, moltes famílies tenen costum d`anar a 

passejar pel centre, no obstant si algú té una idea la pot proposar i si és 

possible s`organitzaria una comissió. 

 

 

4. Cessió espais. Futures actuacions 

 

Com ja s`ha fet públic, l`Ajuntament ja ha fet efectiva i oficial la cessió de part 

de una part de l`espai del parc de Vall Paradís. 

El següent pas a fer seria recordar a Serveis Territorials que es van 

comprometre a fer una planificació de la ubicació dels espais provisionals 

(barracots) fins a 6è.  

Es proposa demanar prendre part en el disseny d’aquesta planificació per 

poder donar la opinió de les famílies. 

Alguns pares es mostren interessats en participar de les reunions i de la 

comissió de seguiment d`edifici.  

 

 

5. Renovació de càrrecs Junta 

 

Es fa palès que la junta actual porta 5 anys al capdavant i hi ha necessitat de 

renovació, ja sigui per esgotament com per a donar entrada a noves cares. 

De moment no sembla que hi hagi molta voluntat, però caldrà trobar-la. 

 

6. Precs i preguntes  

 

Es parla de la trobada d`Ampes en Llluita que aquest any es torna a fer, serà el 

17 de Maig. 

  


