
 

 

 

ACTA REUNIÓ ASSAMBLEA EXTRAORDINÀRIA AMPA DE L'ESCOLA SALA I BADRINAS 

 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 

NÚM: 04 

DATA: 10/12/2019 

LLOC: Menjador de l’Escola  

HORARI: 18:15h a 19:30h 

 

ASSISTÈNCIA: Paco Serrano, Elisabeth Notivoli, Jessica Saduskie, Anna Martinez, Cristina López, 

Veronica, Ana, Cari Ramirez, Andrea Delmedico, Fàtima Archila, Pep Flores, Khadija, Daniel Soto, 

Montse Domper, Abel Gibert, Berta Espinós, David Rubí, Anna Ceballos, Oscar Ortega Arroyo, Pilar 

Garrido, Alba Nos, Gemma Fló, Hanna Hajji, Aleix Moncal, Marina Martinez, Marta Gascón, Anna 

Garcia, Tania Requena, Jesika Quesada, Silvia Catalan, Munia Pastor. 

 

ORDRE DEL DIA 

1. Situació Institut Escola Sala i Badrinas ........................................................................................ 1 

2. Precs i preguntes .................................................................................................................................. 2 

 

1. Situació Institut Escola Sala i Badrinas 

 

Comuniquem oficialment a l’Assemblea de socis que l’escola Sala i Badrinas serà un institut 

escola el curs 2020-21. 

- La construcció de l’edifici està prevista d’aquí a 3 o 4 anys, però l’Ajuntament i la 

Generalitat estant treballant en un acord econòmic per accelerar els terminis. 

- La ubicació de l’edifici continuarà on estava prevista, a l’antiga fàbrica Sala i Badrinas.  

- S’explica que l’escola està treballant en el projecte de l’institut escola i des de fa un 

temps estan fent reunions amb altres Instituts Escoles per tal d’assessorar-se, per 

exemple en el projecte pedagògic, el funcionament del centre, en el tema d’horaris.  

- L’escola ens comenta que ja estan en contacte amb el que serà el coordinador pedagògic 

del centre. 



- Expliquem que els alumnes del Sala i Badrinas tindran adscripció única i directe a 

l’institut escola. És a dir, no tindran punts per anar a d’altres centres. També s’informa 

que la ràtio dels instituts és de fins a 30 alumnes per classe tot i que l’escola està lluitant 

per tal que sigui una ràtio de 27 alumnes. Les places sobrants formaran part de les 

places disponibles de secundària per la resta d’escoles de la zona. 

- Pensem que cal seguir lluitant i fent reivindicacions per tal d’escurçar els terminis de 

construcció de l’edifici. Seria molt bona noticia que els nens que ara fan 6è puguin 

arribar a veure el nou edifici. Confiem en que si s’arriba a un acord amb l’Ajuntament de 

Terrassa en termes econòmics, es podria reduir el temps de construcció.  

- S’explica que hi ha pendent una reunió amb SSTT de cara a finals de 

Gener/començaments de Febrer. I que també tenim pendent una reunió amb 

l’Ajuntament per concretar terminis. 

- Comuniquem oficialment als socis que Serveis Territorials descarta l’emplaçament de la 

secundària a l’EOI tal i com havien exposat en un inici. Serveis Territorials va fer un 

estudi exhaustiu sobre la viabilitat de fer l’ESO a l’EOI i han determinat que no era la 

ubicació més òptima: espai compartit amb adults, uns espais que ja feien servir, una 

inversió elevadíssima per adequar l’EOI a encabir un institut de forma provisional. L’altre 

opció, i que han decidit, és ubicar la secundària del Sala i Badrinas, de forma provisional 

a l’Escola Auró que disposa d’espai suficient i de tots els espais necessaris per a que es 

pugui fer l’ESO. A més a més, s’invertiran recursos per rehabilitar i adequar l’escola que 

quedarà pels alumnes del centre quan el Sala i Badrinas tingui edifici propi. Comentem 

que en un inici ens xoca però un cop analitzat estem d’acord en que és la millor opció 

per que està més a prop dels mòduls, té menjador, pati, gimnàs... Ho trobem positiu 

tant pel Sala i Badrinas com per l’Auró. 

- La intenció de l’escola es fer una jornada de portes obertes a l’AURÓ per poder explicar a 

les families els espais com una aula de tecnologia, laboratori, etc... Sabem que ens 

ubicarem a la segona planta de l’Auró.  

- L’Escola farà una reunió amb les families de 5è i 6è al Febrer per tal d’explicar amb detall 

el funcionament dels primers cursos com a Institut Escola a l’Auró. 

- Queda garantit el servei de menjador per a les famílies que ho necessitin. Està per 

definir però segurament serà al menjador de l’Escola Auró.  

- Des de l’Ampa demanem que les families de 5e i 6e s’afegeixin a la Comissió 

d’Extraescolars per tal de poder començar a planificar aquest servei als cursos de la ESO. 

- De nou diem que estem molt contents, que és una molt bona noticia i donem les gràcies 

a tothom per la feina feta durant tots aquests anys.  

2. Precs i preguntes 

 

- Una mare pregunta si hi haurà servei de matiners, en principi no estava contemplat per 

que, se suposa que van sols a l’institut, però es plantejarà i anirà en funció de les 

necessitats. 



- Un pare planteja certa inquietud per haver de tornar a iniciar un projecte educatiu de 0 a 

l’ESO i diu que és un acte de fe. Comentem que confiem en la capacitat de l’equip 

directiu de dur a terme aquest nou projecte com ha anat demostrant fins ara. Tot i que 

comprenem i compartim aquesta inquietud sabem que l’escola sabrà resoldre aquest 

repte positivament. 

 

Es tanca la sessió a les 19.30h 


