
 
 

 

 

 

ACTA REUNIÓ ASSEMBLEA DE SOCIS AMPA ESCOLA SALA I BADRINAS 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ: 

NUM:  1     DATA: 28/09/2018 

LLOC: MENJADOR DE L´ESCOLA 

HORARI: 17:00 a 18:50 

ORDRE DEL DIA: 

1. Presentació de l’AMPA 
2. Balanç 2017-2018 i Pressupost curs 2018-2019 
3. Objectius del curs: seguiment edifici 
4. Valoració servei de menjador 
5. Eleccions maig 2019: renovació de càrrecs de Presidència i Secretaria 
6. Precs i preguntes 

 

1.- Presentació de l’AMPA 

Es dona la nouvinguda a les noves famílies de P3 que s’incorporen aquest any, i a la resta de 
famílies assistents. Passem un vídeo a les famílies per mostrar tot el que fem els membres que 
col·laborem voluntàriament amb l’AMPA i s’explica que si algú necessita una informació més 
detallada per conèixer el funcionament de la nostra AMPA poden consultar la presentació que hi ha 
penjada al nostre bloc.  

Fem 5 cèntims de l’organigrama de la nostra AMPA, i de les diferents comissions que la formen a 
dia d’avui i expliquem breument la importància de ser-ne membre ja sigui per poder gaudir de tot 
el que organitza l’AMPA com per acollir-se al projecte de socialització de llibres. Convidem a 
tothom que vulgui aportar una mica de temps o coneixements, a que s’incorporin a qualsevol de les 
comissions i a assistir a les reunions per prendre decisions importants. 

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. 

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

 

 

https://salaibadrinasampa.wordpress.com/about/
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2.- Balanç i Pressupost: 

El Paco Serrano, el nostre tresorer ens detalla el balanç del curs passat 2017-18 amb un sobrant de 
2883,79€ i presenta el nou pressupost per aquest curs 2018-19, 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, 3550€, es van poder comprar canons nous, van comprar mobiliari 
nou, i vam socialitzar una part important dels llibres de 5è. 

S’acorda fer una aportació extra de 300€ pel projecte de l’aula de música que ha impulsat l’escola. 

Aquestes dades estan disponibles per a qualsevol soci que les vulgui consultar, només cal que ens 
ho feu saber per email i ens asseiem un dia. 

3.- Objectius del curs: seguiment tasca comissió edifici. 

La Marina Moncal ens fa un breu resum de tot el que ha fet la comissió d’edifici des que va 
començar l’escola el curs 2011. La ubicació del primer mòdul al Gasòmetre, el trasllat urgent al 
Bisbat Egara per la contaminació del terreny. La ubicació provisional dels següents mòduls a la 
ubicació actual. La inquietud per si no omplíem les dues línies de P3 a la preinscripció. La cessió 
d’espai del Parc Vallparadís per a ubicar la resta de mòduls dels següents cursos i tenir més espai de 
pati.  

Passem a explicar que ja fa un parell de cursos que hem plantejat la construcció de l’institut escola, 
amb una resposta no gaire positiva per part d’Ensenyament. Que el curs va passat va ser un any 
molt convuls i que tot va quedar parat. Però que aquest curs sembla que Ensenyament veu viable el 
projecte pedagògic de l’escola-Institut. 

Es comenta que l’objectiu principal per aquest curs és fer més pressió a la Generalitat per 
aconseguir que s’inclogui el projecte de l’escola-institut dins els pressupostos 2019, i que donin una 
solució pels alumnes que acaben la primària en dos cursos i se l’hauran passada en barracons, com 
construir primer la part d’institut o posar més mòduls. A banda de seguir demanant els espais 
mínims necessaris pel dia a dia de l’ensenyament dels nostres fills i filles, com més espai de pati. I 
també es demana la màxima participació, la implicació i el compromís ferm de totes les famílies del 
centre a donar suport a totes les convocatòries que calgui per lluitar i aconseguir el que demanem, 
doncs és un bé per a tots els alumnes del centre. 

 



 
 

 

 

4.- Valoració servei de menjador. 

S’explica que al centre hi ha una comissió de menjador que fa visites periòdiques durant el migdia. 
Que aquesta comissió està formada per una representant del Consell Escolar i que les mares i pares 
que en formen part són voluntaris que treballen i que les visites es fan quan es pot. 

Es comenta que el descontent amb l’empresa concessionària del servei de menjador a Terrassa, 
Serhs, és a nivell general. Que les AMPA de Terrassa a través de FAPAC ens hem agrupat per exigir a 
l’Ajuntament la creació d’una comissió de control que vetlli pel compliment del plec de condicions, 
com ara que es compleixi el rati de monitor/alumnes, que controli la qualitat i el gramatge dels 
aliments, que s’asseguri que és de proximitat, que compleixi amb les 500 beques atorgades, que 
garanteixi que els monitors/es tenen i reben la formació adequada, que no es vulnerin els drets dels 
treballadors. I exigim que facin inspeccions periòdiques a cada menjador de Terrassa.  

Es comenta molt breument el decret de menjador que vol aprovar la Generalitat que impediria que 
les AMPA contractin directament el servei de menjador, entre molts altres punts controvertits. A 
Terrassa la concessió del servei és municipal. 

Es comenta que les queixes es parlin directament amb la coordinadora del servei o que facin arribar 
per email a Serhs amb còpia a l’AMPA. 

5.- Eleccions maig 2019. 

Informem que el proper mes de maig hi haurà eleccions per la renovació parcial del dos càrrecs de 
la Junta, doncs ja hauran complert els 4 anys estipulats als Estatuts de l’AMPA. Els càrrecs que es 
renovaran són: el de Presidència i el de Secretaria. De moment, els càrrecs de Tresoreria i Sots-
Presidència continuaran i els seguiran ocupant les mateixes persones, el Paco Serrano (tresorer) i 
Jessica Saduskie (Vice-Presidenta). 

Arribat el moment s’obrirà el període corresponent per a presentar les candidatures i s’exposaran 
al taulell d’anuncis de l’AMPA i al nostre bloc. Us anirem informant. És un relleu important i 
necessari. 

  



 
 

 

 

6.- Precs i preguntes: 

Respecte les fotografies de nadal, volem dir, que de moment, no es contempla l’ingrés 
extraordinari en el pressupost doncs no està clar si es tornaran a fer.  

- S’explica que al darrera d’aquest servei tant entranyable, hi ha una feinada enorme. Que 
requereix d’una inversió de temps personal molt gran, tant de qui organitza com de tots els 
voluntaris que acompanyen als alumnes o prenen nota de les comandes.  

- Que no només és fer la foto, que ens assegurem que es facin les fotos a tots els alumnes i 
que després s’editen individualment. 

- Que es fan per que és un record bonic i entranyable de l’etapa d’infantil i primària. 
- Que es fan per que és un ingrés extra per l’AMPA i per que repercuteix directament en 

benefici dels nostres fills i filles. 
- Que es fan a un preu ajustadíssim per que sigui assequible a totes les famílies que potser 

d’altra manera no podrien tenir aquest record. 
- Que el curs passat les va realitzar un pare fotògraf professional que va fer aquesta feina 

cobrant les fotos a un preu simbòlic.  
- Que el servei si el fes una empresa externa a preu de mercat, tindria un preu molt més 

elevat. 
- Tothom és lliure de fer-se les fotos on vulgui. 
- Que si no t’agraden les fotos no tens cap obligació de comprar-les. 
- Que s’ha de valorar la feinada i la bona voluntat que hi ha al darrere i que demanem 

respecte tant per qui fa les fotos com per qui organitza aquest servei.  
- Que es fa amb la millor de les intencions i amb molt bona voluntat.  

Per això, es requereix la creació d’una comissió exclusiva per oferir aquest servei. Si es crea la 
comissió, es faran les fotos i ho informarem quan toqui. 

Es comenta que a la darrera junta del curs 2017-18, es va acordar que sortiríem a la rúa infantil de 
Carnestoltes de forma bianual doncs no va sortir ningú que se’n volgués fer càrrec per aquest curs. I 
s’aprova reservar 700€ del pressupost per invertir en la rúa del curs 2019-20, a part de la partida 
del propi curs. 

Es tanca la sessió a les 19:50. 


