
 

 
ACTA DE REUNIÓ DE JUNTA DE L'AMPA DE L'ESCOLA SALA I BADRINAS 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
NÚM: 08 
DATA: 18-11-2016 
LLOC: MENJADOR DE L'ESCOLA  
HORARI: 17:30 a 19:30 
 
EXCUSATS:  Mercè Hierro, Laura Latorre 
 
ASSISTÈNCIA: Marta Morell, Yesica Quesada, Cristina Lopez, Angeles Quadra, Aleix Moncal,  
Marina Moncal, Marta Gascón, Miriam Humet, Ferran Prieto, Jessica Saduskie, Cristina Rojas,  
Olga Rodriguez, Lidia Vidiella, Emma Padilla, Mercè Sabaté. 
 
ORDRE DEL DIA: 
 

1- CONSENSUAR REPRESENTANT DE L´AMPA  AL CONSELL ESCOLAR 
 

2- COMISSIO EDIFICI .Petit resum situació actual i futura dels nous canvis que ja s´han 
informat des de l´escola. 

 
3- COMISSIÓ PATI . Destinació partida escola per el pati. 

 
4- COMISSIÓ CARNESTOLTES. 

 
5- COMISSIÓ MENJADOR 

 
6- DESTINACIÓ DINERS OBTINGUT LLUMINETA I FOTOS NADAL. 

 
1- Es fa un resum de les tasques com a representant al consell escolar. Quedant de la següent 

manera: 
- Es presenten noves candidatures per la renovació del consell escolar surten els voluntaris 

Lidia Vidiella Garcia i Marta Gascón a la reunió. 
- Representant de l´AMPA al consell escolar Cristina Rojas Ruiz consensuat entre tots els 

assistents 
 

2- La setmana del 5 al 9 quedarà instal·lat el nou mòdul.  
Confirmen que la part de darrera del mòdul de 3er, la tancaran  per que els nens no puguin 
accedir a aquesta part (entre la reixa i el mòdul). 
Intentaran que una part de la gespa de la nova zona del pati de 3er , on està tota l´arbreda,  es 
mantingui. De no ser així,  quedarà  amb sauló igual que la resta del pati. 
Des de la comissió d´edifici es vol fer una reunió amb els de Departament per sol·licitar un 
mòdul de 30 com a mínim de cara al curs que be, tema ombres, futurs mòduls, necessitats 
espai pati per primària, etc.  



 
3- S´explica tema de l´aportació de l´escola. Es una partida de 1.500 € de la qual ja s´han pagat 

uns 130 € de terra per l´hort, 130 € per l´estructura de l´hort, jardineres per pol·linitzar 
l´hort, es destinaran també uns 200 € per un graffiti nou al mòdul de 3er. Agraïm l´esforç i 
ganes del pare/mares voluntaris junt amb escola, d´aquesta iniciativa. Quedarà pendent tema 
camí de pedres de la zona de pas dels mòduls de donen a P4 i P5. S´explica, perquè quedi 
clar, que aquesta partida dependrà sempre de l´escola, per la zona del pati. 
 

4- Carnestoltes: Aquest any som uns 203 participants a la rua infantil de Carnestoltes. S´han 
hagut d´avançar diners per la compra del material. Cada família haurà d´aportar uns 5 € per 
disfressa. La partida inicial era de 450,00 €, però degut a l´èxit de participació s´ha hagut 
d´avançar aquests diners per poder comprar el material primer.  
 

5- Comissió menjador: S´informa que hi ha pendent una reunió de la directora de l´escola Olga 
Martí amb el coordinador de zona de Sherch, per tal de que quedin establertes les següents 
activitats per aquest curs i donin a les responsables les eines i materials necessaris per que 
puguin portar a terme les següents activitats: 
 
Infantil: 

• Abans ó després dels àpats fer un conte cada dia. Segons el curs ho faran 
abans o després.    

• Es faran 3 dies a la setmana tallers dirigits. 
• Depenent de la temporada, temàtica coordinada junt amb l´escola.(per 

exemple la setmana de projecte de cultures, dons alguna cosa relacionada) 
Primària: 

• Tallers 
• Jocs de Taula 
• Mini lliga esportiva(futbol, bàsquet, bàdminton) 

 
Els jocs i activitats seran voluntaris, si algun nen/nena no vol participar no hi haurà 
problema. 
Desestimen el tema de rentar dents, que vam demanar, de cara als nens/nenes de primària, 
però segons el coordinador de zona cap escola pública de Terrassa ho fa, també alegen temes 
d´higiene al procés. 
Ja anirem informant a traves de comissió menjador com va tot. 

 
6- Fotos nadal i llumineta 

 
Queda pendent confirmar destinació dels diners. Esperem a veure com va la quedada que 
s´ha de fer amb Serveis Territorials per part Comissió Edifici i exposar el tema d´espais i 
pati dels nens/nenes de primària i les necessitats que creiem hem de demanar (per exemple 
cistelles, porteries...). Tots a la reunió prefereixen esperar, per veure com i en que destinar 
els diners segons la resposta per part del departament. Prioritza la idea d´adequar el màxim 
possible l´espai dels mes grans, a les seves necessitats. 
Sí es confirma i queda consensuat, que es compraran 3 bancs per el pati de primària. 
 
Finalitza sessió 19:30 h. 
 
 
 


