
 
ACTA DE REUNIÓ DE JUNTA DE L'AMPA DE L'ESCOLA SALA I BADRINAS 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
NÚM: 03 
DATA: 29/05/2018  
LLOC: MENJADOR DE L'ESCOLA  
HORARI: 18:00 a 20:15 h. 
 
EXCUSATS: Marta Gascón, Anabel Romero, Marta Morell, Lidia Vidiella, Anna 
Albalat, Sara Giráldez, Anna Martínez, Joanna Jiménez, Marta Teixidó, Miriam 
Humet, Vanesa Sabater, Mercè Hierro. 
 
ASSISTÈNCIA: Ángeles Quadra, Eli Notivoli, Paco Serrano, Montse García, 
Mercè Sabater, Gemma Biosca, Yesika Quesada, Jessica Saduskie, Olga 
Rodríguez, Cristina Rojas. 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1- Comissió Menjador 
2- Comissió Edifici 
3- Comissió Extraescolars 
4- Estat de Comptes 
5- Valoració comissió colònies 
6- Socialització de llibres 
7- Precs i Preguntes  
 
1- Comissió menjador: es comenta la polèmica que ha plantejat TeC sobre que 

al menjadors gestionats per Serhs es passa gana i la qualitat del menjar no és 
bona. Aclarir que a la nostra escola no es dóna el cas, s’han fet diverses 
visites de control i la quantitat, qualitat i temperatura del menjar sempre han 
estat correctes, a part els mestres també hi dinen. El tema menjador és molt 
complicat, quan hi ha croquetes tots volen repetir i quan hi ha peix sobra, per 
posar un exemple. Hem de tenir en compte que es posen les raccions 
adequades per a cada edat i que també hi ha els gustos propis a part de 
l’educació i hàbits alimentaris de cada alumne.  

 
2- Comissió edifici: Després de les últimes reunions amb la Sra. Carme Vigués 

(Serveis Territorials) i  el Sr. Alfredo Vega (Alcalde de Terrassa), continuen 
sense mullar-se, encara que donen a entendre que l’Escola Sala i Badrinas és 
una prioritat, i s’entén. Estem a l’espera de que l’Alcalde i la regidora de 
Serveis Territorials concretin data per reunir-se i aquest tema era prioritari. Es 
segueix insistint en la construcció de l’edifici per l’escola i/o en la construcció 
d’un institut escola per la nostra zona. A banda d’això es demana més espai 
pel pati a l’Ajuntament. Quan la Generalitat posi els mòduls de 2n i 3r 
arreglaran el mal drenatge de l’aigua per que no es faci el basal que es forma 
quan plou, i el mòdul de 6è no el posaran fins el curs següent. 



  
3- Comissió Extraescolars:  

Aviat presentaran la nova graella d’extraescolars, on s’intentarà incorporar 
noves activitats i depenent de l’acollida que tingui es podran tirar endavant, 
com per exemple futbol. El Basket i la piscina s’obriran a tots els cursos. Es 
canvia d’escola d’idiomes per a l’extraescolar d’anglès. 

 
 

4- Estat de comptes: Actualment som 266 famílies i tenim un 10% d’impagats. 
Aquelles famílies que no són de serveis socials  i que no han satisfet la quota 
de l’AMPA es donaran de baixa de l’AMPA i no es podran acollir a la 
socialització de llibres ni a cap activitat organitzada per l’AMPA com són les 
extraescolars, xerrades, fotos de nadal...  
De cara al curs 2019-20 tenim la intenció de canviar de banc per que el que 
tenim actualment ens cobra per tot. El canvi es farà un cop acabi l’any fiscal 
2018.  

 
5- Colònies:  

Aquest any s’han fet moltes activitats i els guanys s’han repartit de la següent 
manera:  
- Loteria/Polvorons els guanys són personals 
- Berenars, Xuxes, Quinto, Cinema, Llibres Sant Jordi, en base a la 

participació de cada pare/mare en cada activitat. 
Es valora molt positivament, d’aquesta manera hi ha hagut molta més 
participació ja que el repartiment ha sigut més just i equitatiu, per que de la 
participació en depenien els guanys. Hi ha hagut famílies que s’han cobert 
colònies, i el sobrant s’ha destinat al fons comú de la comissió. 
 

6- Socialització: s’explica la importància del projecte de socialització, es comenta 
que el curs passat hi va haver molta participació. Els llibres arribaran a 
l’escola gradualment i tot el procés de registre i folrat s’ha de fer a l’escola, 
no es poden fer lots per repartir-los a casa per que no arriben de cop, a part 
de la feina que suposa preparar els lots i controlar que arribin en la data i 
condicions requerides. Des de l’escola no es vol canviar el sistema. Cal més 
implicació de totes les famílies per tirar endavant aquesta tasca que tal i com 
està organitzada funciona molt bé. Hi ha un grup de whatsapp creat i 
s’enviarà convocatòria a totes les famílies per que donguin un cop de mà. 
 

7- Precs i preguntes: la comissió de famílies i festes demana que l’AMPA aporti el 
pica pica a la festa de final de curs com s’ha fet en els darrers cursos. Es 
demanarà a les famílies que portin la beguda. Aquest curs s’ha destinat més a 
la festa per mirar d’arribar a totes les edats. Es vota i s’aprova per majoria a 
mà alçada. 

 
 
Es tanca la sessió a les 20:15 h 
 


