
 
 

 

ACTA REUNIÓ JUNTA OBERTA AMPA ESCOLA SALA I BADRINAS 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ: 

NUM:  2     DATA: 30/11/2018 

LLOC: MENJADOR DE L´ESCOLA 

HORARI: 17:15 a 19:30 

ORDRE DEL DIA: 

1. Comissió Edifici (visita SSTT i Alcalde de Terrassa) 
2. Comissió menjador 
3. Comissió Extraescolars (valoració activitats) 
4. Comissió Festes (valoració festa castanyada i proposta gots reutilitzables per futures festes) 
5. Precs i preguntes 

ASSISTENTS:  

- Delegats, representants de les comissions i membres de la junta: Elisabeth Notivoli 
Gómez (P3B i 2nA, extraescolars i colònies), Anna Martinez Font (P5B, colònies), 
Cari Ramírez Oñate (1rB), Mercè Hierro (3rA i 5èB), Lidia López Rojas (P3B i 4tB), 
Munia Pastor (2n i 5è, menjador), Irene Surià (P4 i 4t, edifici), Vanessa Sabater 
(P4B i 2nB), David Rubi (3rB i 5eA), Marta Gascón (2nB i 5èB, edifici), Anna Ceballos 
(P3A, famílies i festes), Dani Soto (edifici), Joana Jiménez García (edifici), Annabel 
Planas Estruch (edifici), Paco Serrano (tresorer, edifici i menjador), Jessica Saduskie 
(vicepresidenta, famílies, festes i comunicació), Cristina Rojas (presidenta, 
menjador, extraescolars i edifici), Olga Rodríguez (secretària) 

- Pares i mares de 4t i 5è: Andrea Delmédico, Abel Gibert Brasò, Maribel Latorre 
Requena, Montse Domper Creus, Carolina Ramírez Barón, Monica Carranza 
Camero, Cristina Moreno, Marina Martínez, Cristina Ricart Perales, Meritxell 
Huertas Miralles, Albert Pacheco Puertas, David Preciados Paviza, Khadija Sahli, 
Rahma Ferrou, Abril Martínez Peña, Pep Flores, Emma Padilla, Mercè Extremera 
Milla, Pilar Garrido Avaro, Hana Hajji, Luis Quesada.  

EXCUSATS: Marta Morell (1rA), Montse García (2nA), Gemma Biosca (2nB), Anna Albalat 
(P3A i 2nA), Noelia València (P4B i 2nB) 

  



 
 

 

1. Comissió Edifici (visita SSTT i Alcalde de Terrassa) 

Es comença la reunió explicant el que es va parlar a la reunió entre el director de Serveis Territorials 
d’Ensenyament, l’inspector en cap, l’Alcalde de Terrassa, dues tècniques del PAME, la direcció de 
l’escola i els representants dels pares i mares de la comissió d’edifici i membres de la junta directiva 
de l’AMPA. 

Hi ha dos temes importantíssims que es van tractar a la reunió: 

1) La construcció de l’edifici per l’Escola Sala i Badrinas. 
2) L’adscripció a secundària dels alumnes que ara fan 5è i que acaben la primària el curs 

vinent. Aquest tema és urgent a curt termini. 

Construcció edifici: 

Sembla que hi ha un compromís per construir l’edifici de la nostra escola, l’escola del barri. Fins fa 
un any i mig no hi era. La construcció es realitzaria als terrenys que ha cedit l’Ajuntament a la 
Generalitat i que aquesta encara no ha acceptat. S’ha de fer la licitació per la redacció de l’avant 
projecte, aquesta licitació ha d’entrar en els pressupostos del 2019, que encara no s’han aprovat. 
Després s’ha de fer la licitació del projecte d’obra, la construcció de l’edifici. El termini previst és de 
4 anys, un cop entri en pressupostos. 

Adscripció a secundària: 

El que volem transmetre sobre tot són les nostres sensacions, ens van plantejar diferents opcions 
però sense definir-ne cap, que no hi ha res decidit i que tot pot canviar. Per tant, hem de dir que tot 
són incerteses. 

Els instituts públics de la zona 4 són: l’IES Santa Eulàlia i l’IES Can Jofresa. I les escoles adscrites són: 
el Pau Vila, Ramon i Cajal, el President Salvans, l’Agustí Bartra i el Sala i Badrinas. Pels nascuts el 
2008 i el 2009 manquen places, i després comença la davallada demogràfica. 

Què demanem? 

- La construcció de l’institut escola 
- Adscripció única 
- Continuïtat del projecte pedagògic 

Deixem clar que, fins ara, hem seguit la via política però que arribat el moment si no obtenim les 
respostes i les actuacions que demanem les famílies ens mobilitzarem, doncs després de 7 anys de 
ser pacients, considerem que ja ens toca. Que estem molt contents amb el projecte pedagògic de 
l’escola però que cal tenir en compte tot el que hem patit des dels inicis de l’escola al Gasòmetre 
fins a la cessió de terrenys del Parc Vallparadís. Considerem que els nostres nanos hauran patit un 
greuge comparatiu pel que fa als espais i que molts acabaran la primària en barracons. 



 
 

 

Hem presentat una petició col·lectiva al Parlament de Catalunya demanant la construcció de 
l’Institut-Escola pel Sala i Badrinas. La petició encara no ha estat admesa, un cop estigui admesa 
s’hauran de sumar les adhesions de les famílies, per això demanem la màxima implicació. 

Què ens plantegen? 

- Estan d’acord amb la continuïtat del projecte pedagògic de l’escola. 
- Negativa a construir un institut escola com a edifici nou, tot i que no són contraris al model 

pedagògic d’institut-escola. És a dir, pot haver continuïtat en dos espais físics diferents. 
- No contemplen posar més mòduls al parc. 
- Consideren que tot i el boom demogràfic i la necessitat d’un institut més a la zona, 

econòmicament no es justifica la construcció d’un institut nou a la zona i més quan 
preveuen que quedin espais buits que es puguin aprofitar.  

- Parlen de la possibilitat que tots els alumnes del Sala i Badrinas, i alguna altra escola de la 
zona, vagin en bloc al mateix centre i aprofitar els espai buits que queden a l’escola 
President Salvans, que acabaria essent un institut. 

- Parlen de la possibilitat d’impulsar l’IES Sta. Eulàlia com a oferta pública de Formació 
Professional, doncs les ofertes que hi ha són més a la concertada. 

- Comenten que no tenen intencions d’ampliar la ràtio de la concertada on tampoc hi ha prou 
places de secundària. 

Ajuntament: 

Li plantegem a l’Alcalde i a SSTT que el pati quedarà molt reduït un cop posin el mòdul de l’últim 
curs. I demanem que ens cedeixin 100 m2 més de terreny del parc, seria moure i ampliar la tanca. 
L’alcalde es compromet a estudiar com fer-ho si el departament d’ensenyament creu que és 
necessari ampliar el terreny de pati. 

També li insistim en el problema del mal drenatge i els bassals que es formen quan plou i ens diu 
que ho arreglaran durant l’estiu del 2019. 

Ens diuen que ens donaran una resposta definitiva durant el mes de maig del 2019 i comenten de 
reunir-nos 2-3 cops l’any. Nosaltres insistirem mes a mes. 

Els membres de la comissió d’edifici consultem als assistents si estan d’acord amb tot el que 
demanem i si algú té alguna altra visió, per saber cap a on tirar i si comptem amb el suport de la 
majoria. Tots els assistents estan d’acord. 

Actuacions: 

- Convocar a les famílies la primera setmana de gener per explicar en quin punt ens trobem i 
les línies d’actuació que seguirem. 



 
 

- Mobilitzacions: jornades de treball per decidir un lema i fer pancartes reivindicatives per 
penjar. 

- Insistir en que volem una resposta, sinó tallar la nacional, enviar notes de premsa, convocar 
els mitjans de comunicació, xarxes socials, fer alguna jornada reivindicativa original (com per 
la Castanyada), lipdub, flashmob, batukada, concentració SSTT, vaga... 

- Elaborar un manifest al qual s’adhereixi la gent, fer una petició al change.org... 

Es dóna per finalitzada la junta oberta i seguim amb els punts que queden de l’ordre del dia, a la 
pagina següent. 

  



 
 

 
 

2. Comissió menjador 

Arrel d’un accident que hi va haver durant l’hora del menjador, la comissió de menjador es va 
reunir amb SERHS . Per tractar el tema del protocol que han de seguir els monitors de menjador. 

La coordinadora es va comprometre a entregar en paper i recalcar el protocol d’actuació en cas 
d’accidents. Serhs es va comprometre a facilitar un curs de primers auxilis pels treballadors. 
Obligatori tenen el carnet de manipulador d’aliments i el de riscos laborals. Volen oferir als 
treballadors cursos formatius de dinamització d’activitats i resolució positiva de conflictes encara 
que no estan obligats a fer-ho. 

No tenen cap protocol per a nens amb necessitats especials i tampoc tenen cap monitor 
especialitzat perquè no és obligatori. 

La coordinadora comenta que estan esperant millores a la cuina.  

Queda pendent una reunió al desembre, i es comenta de fer reunions mensuals amb la 
coordinadora, la Montse. 

La comissió de menjadors a nivell de Terrassa està treballant per canalitzar totes les queixes contra 
SERHS, per la mala gestió entre d’altres temes relatius al plec de condicions. 

Es comenta el tema de la temperatura del menjar, la condimentació...és un tema difícil de resoldre 
doncs hi entren els gustos personals i els hàbits alimentaris que tingui cada alumne, a dia d’avui la 
qualitat del menjar és bona. I comenten que les queixes formals es facin arribar per email a l’ampa i 
a la comissió de menjador a les següents adreces: ampasalaibadrinas@gmail.com i 
menjadorsib@gmail.com . D’aquesta manera queda constància i es pot fer un seguiment. També es 
comenta que la comissió és oberta a tothom que vulgui ajudar a millorar el servei de menjador, 
doncs és molt important, però calen més mans i que les mares i pares voluntaris que fan el 
seguiment del menjador també treballen i que no sempre es poden fer totes les visites de control.  

S’explica breument el borrador del Decret de Menjador que vol aprovar Ensenyament amb el qual 
FAPAC i moltes AMPAs de Catalunya no hi estem d’acord. Acordem en junta adherir-nos al 
manifest. 

3. Comissió Extraescolars (valoració activitats) 

A l’inici de curs hi va haver alguna confusió interna de l’EINA. A part, s’ha de recordar a les famílies 
que les inscripcions fora de termini a les extraescolars s’han de començar una setmana després del 
dia que es donen d’alta. El nostre coordinador es l’Ismael. 

S’han creat llistes de difusió per informar a les famílies dels alumnes que fan extraescolars, no són 
grups de whatsapp, per tant només rebran comunicacions p.e. si plou i no van al Sta. Eulàlia i es 
queden a l’escola. 

mailto:ampasalaibadrinas@gmail.com
mailto:menjadorsib@gmail.com


 
 

4. Comissió Festes 

Valoració molt positiva de la festa de la Castanyada i Halloween.  

La comissió de festes proposa utilitzar gots reciclables per ser més sostenibles i cuidar el medi 
ambient. S’aprova en junta no fer servir gots d’un sol ús i fer gots amb logo AMPA que es podran 
adquirir per 1€ sense retorn. És a dir, cada família es guarda el got per a properes festes. 
Informarem quan sigui el moment. 

- Llumineta: aquest curs el pare que l’organitzava no ho ha pogut fer i no hi ha hagut 
voluntaris per organitzar-ho. Es comenta en junta que no hi ha necessitat econòmica i es 
vota deixar der fer-la, i en cas que es fes s’hauria de replantejar com es feia. 

- Caga Tió: es comenta en junta que no hi ha hagut voluntaris per organitzar la festa del Tió, 
que després del Túnel del Terror els voluntaris es van quedar sense idees i que necessitaven 
descansar. Per tant, s’aprova en junta no fer la festa del Tió (que apareixerà màgicament a 
l’escola) i de cara el curs vinent també s’ha de replantejar la festa. 
 

5. Precs i preguntes 

La comissió de comunicació comenta que al Cafè Tertúlia l’escola ens ha dit que recordem a les 
famílies d’anar consultant el bloc i que totes les informacions importants s’envien per email. Que si 
algú no ho rep que ho comuniqui a l’escola per mirar de solucionar-ho. 

Es comenta que hi ha descontent tant si informem com si no. La comissió de comunicació te una 
reunió pel dia 3 de desembre per enfocar aquest tema i evitar que hi hagi malentesos.  

Des de FAPAC ens arriba una informació per a sumar-nos a la Plataforma d’AMPAs que s’està 
creant. Es comenta des de la junta que el nostre principal objectiu a dia d’avui és fer el seguiment 
de la construcció de l’edifici per la nostra escola i que ens diguin què tenen pensat pels alumnes 
que acaben la primària el curs vinent i que han de començar la secundària. I que no tenim més 
mans ni més temps per dedicar-nos a la creació d’una plataforma d’AMPAs. Que hi estem d’acord 
però que ara mateix tenim altres prioritats. Per tant, decidim no sumar-nos-hi de moment. 

 

Es tanca la sessió a les 19:30. 


