
 

ACTA REUNIÓ ASSEMBLEA AMPA ESCOLA SALA I BADRINAS 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ: 

NUM:  11     DATA: 05-10-17 

LLOC: MENJADOR DE L´ESCOLA 

HORARI: 18:15 A 19:50 

ORDRE DEL DIA: 

1 - Presentació de L´AMPA 
2 - Objectius del curs 
3 - Balanç 2016-2017 i Pressupost curs 2017-2018 
4 - Carnestoltes 
5 - Precs i preguntes 

ASSISTENTS : Anna Martínez, Cristina Pérez, Cristina López, Anabel Díaz, Nieves García, Ana Chica Marquina, Mireia 
Vázquez, Júlia Gómez, Cristina Ruiz, Annabel Planas, Joanna Jiménez, Hicham Ahmimed, Hajar Bouih, Mariam Janati, Touria 
El Hiyani, Mercè Extremera, Valentín Cavia, Amèlia Fernández, Cristina Rojas, Yesika Quesada, Marta Teixidor, Isabel Ortiz, 
Paco Serrano, Toni Artesero, Jessica Saduskie, Olga Rodríguez, Jenifer Jiménez, Cristina Moreno. 

EXCUSATS: Mercè Sabaté, Marta Morell, Marina Moncal, Marta Gascón, Wioletta Roza, Romina Bartolo, Sara 
Giráldez, Miriam Humet, Gemma Biosca,  

 

Es dona la nouvinguda a les noves famílies de P3 que s’incorporen aquest any, i a la resta de 
famílies assistents. 

Fem 5 cèntims de l’organigrama de la nostra AMPA, i de les diferents comissions que la formen a 
dia d’avui. Convidem a tots/totes que vulguin aportar una mica de temps o coneixements, a que 
s’incorporin a qualsevol de les comissions. Per les persones que no van poder assistir per veure la 
presentació al nostre blog. 

Siesteu interessats en incorporar-vos en algun dels grups ja formats per pares i mares voluntaris, 
podeu enviar un correu a ampasalaibadrinas@gmail.com. 

Es recalca la importància de la col·laboració de tots/totes per fer-ho possible, ja que és una feina 
voluntària i no remunerada, que necessita del suport i el respecte de tots i totes, no tenim per què 
esperar que altres facin el que nosaltres mateixos podríem aportar o millorar. 

Volem informatitzar totes les dades del socis del AMPA, per tant tornem a recordar que si us plau 
formalitzeu les vostres dades aquí, si no ho heu fet encara. Per les persones que no puguin 
fer-ho, per que no tinguin els estris suficients, passarem una plantilla en paper, que posteriorment 
picarem nosaltres. 

Es comenta que l’objectiu principal per aquest curs és fer més pressió a la Generalitat per 
aconseguir que es construeixi la nostra escola, a banda de seguir demanant els espais mínims 
necessaris pel dia a dia de l’ensenyament dels nostres fills i filles.  



L’actual tresorer ens detalla el balanç del curs passat 2016-17 i presenta el nou pressupost per 
aquest curs 2017-18, que s’aprova per unanimitat per tots els membres presents a l’assemblea.  

S’acorda fer una donació a l’escola del 50 % de les quotes pagades per les famílies, per tal que 
repercuteixi directament en material, o qualsevol necessitat que tinguin per la millora del 
funcionament diari a l’escola. Amb l’aportació del curs passat es van poder comprar 2 monitors 
nous per P3, van equipar els nous mòduls de 4rt, i vam socialitzar una part important dels llibres 
de 4rt. 

Proposem la compra per aquest any d’un ordinador portàtil, mobiliari per equipar la sala de l’AMPA 
i la compra d’una taula plegable més, quedant també aprovat per unanimitat, l’any passat 
finalment no es va comprar per no disposar d’una sala assignada per l’AMPA. 

Es recorda que el curs passat la Junta Directiva de l’AMPA i la Direcció de l’Escola van decidir no 
fer berenars casolans cuinats a casa, sobre tot els que porten ou, pel risc que comporta. Si el 
primer any es va fer va ser per desconeixement i per que mai passa res fins que passa. Expliquem 
que en cas d’intoxicació i al haver-hi un donatiu la responsabilitat civil recau directament sobre les 
persones que formen la junta directiva de l’AMPA de l’Escola Sala i Badrinas i no estem disposats a 
córrer aquest risc i no acceptem aquesta responsabilitat. Es comenta que es poden buscar 
alternatives.  

Aquest any no tindrem l’aportació extra que vam tenir amb les fotos de nadal, ja que les va fer un 
pare sense ànim de lucre, però que aquest any no pot disposar del temps per fer-ho. Demanarem 
pressupost a un fotògraf i segons ens passin els preus ja valorem a la següent reunió si ho volem 
fer o no. 

Comissió Carnestoltes, vam parlar de que és una comissió en la que haurien de col·laborar 
moltes persones ja que és una de les més difícils d’organitzar per tota la feina que suposa, 
s’acorda fer una mostra de la disfressa i exposar-la a l´escola, posteriorment passar un formulari 
d´inscripció de les famílies que estiguin interessades en participar, depenent del número de 
famílies que sí volguessin sortir a la rua, es tirarà cap endavant o es deixaria per una altre any. Es 
va comentar que a moltes escoles es participa un any sí un altre no, això només dependrà de les 
famílies que s’impliquin o no. 

Es tanca la sessió a les 19:50. 


