
 

 

 

ACTA DE REUNIÓ DE JUNTA DE L'AMPA DE L'ESCOLA SALA I BADRINAS 

 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 

NÚM: 02 

DATA: 12/11/2019 

LLOC: Sala de mestres  

HORARI: 19h a 20.40h 

 

ASSISTÈNCIA: Marta Gascón, Javier Lacárcel, Anabel Planas, Cristina Rojas, Núria Cerdà, Raúl 

Gómez, Mercè Cama, Paco Serrano, Elisabeth Notivoli, Jessica Saduskie, Anna Martinez, Ana Subias, 

Marta Morell, Jordi Cantó, Rosa Maria Cairo, Cari Ramirez, Cristina López, Marta Teixidó, Hicram 

Ahmimed, Lidia Vidiella, Anna Ceballos, Montserrat García, Anna Berney, Yesika Quesada, Emma 

Padilla, Laura Fontcuberta, Montse Domper, Munia Pastor, Lidia López.  

 

EXCUSATS: Mireia Quirós, Mercè Hierro, Anabel Romero, Amelia F, Júlia Gómez, Vanessa Sabater, 

Ferran Prieto, Montse Bolaños, Silvia Martinez, Gemma Biosca, Noelia Valencia, Olga Rodríguez, 

Anna Ramon, Sara Giráldez, Irene Surià, Daniel Ruiz. 
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1. Lectura acta de junta anterior 

Es procedeix a la lectura de l’anterior acta de Junta i s’aprova per majoria de vots a favor. 

2. Menjador 

S’informa que el contracte amb Serhs es prorroga un any més. A part de les queixes amb la 

mala gestió de rebuts, hi ha moltes queixes del  menjar, del monitoratge i algunes 

incidències amb nens/nenes celíacs. Es comenta que hi ha un recull de totes aquestes 

queixes al correu de l’AMPA i comissió de menjador. Es farà una reunió amb 

Serhs/Escola/AMPA/Comissió de menjador el 15/11.  

Es comenta que s’haurien de plantejar reunions de seguiment amb Serhs cada dos mesos. 

Es torna a explicar el procediment de queixes: enviar mail a la comissió de menjador amb 

còpia a l’AMPA i es valorarà si es fa instancia o no.  

També es parla de que es veu necessari incrementar les visites al menjador i alternar visites 

a Infantil i Primària. 

3. Valoració Festa de la Castanyada 

La valoració de la festa és molt positiva per part de tots. 

Es comenta que durant la festa, hi havia nens destrossant el decorat del túnel del terror i 

també insultant als actors/actrius. 

També hi va haver casos de que hi havia gent de fora de l’escola que van accedir a la festa. 

Així com nens més grans de l’escola que varen venir sols. Això no es pot permetre ja que en 

cas d’accident la responsabilitat recau sobre la junta directiva de l’AMPA. Per aquests motius, 

s’ha de trobar la  manera de controlar l’accés a les festes organitzades per l’AMPA,  com per 

exemple cobrar un preu simbòlic, portar xapes identificades, etc). També es comenta la 

possibilitat de mirar assegurances que cobreixin “Activitats al Carrer”. 

Es comenta de fer un comunicat amb els incidents de la festa de la Castanyada. 

4. Incidència Extraescolars 

Des de la comissió d’extraescolars s’explica que es va rebre una queixa referent a l’activitat 

de futbol sala que es fa al IES Santa Eulàlia, on es comparteix la pista amb nens mes grans 

que no són de la nostra escola que fan bàsquet. Es va fer supervisió per part de la comissió 

a través d’una visita i no es va tenir en cap moment cap sensació de perill. Les pistes estan 

separades per cada una de les activitats i en cap moment es va veure que la pilota de 

basquet dels gran s’escapés de la seva pista. S 

S’explica que a finals de Novembre es farà una reunió amb l’Eina. Així com que es vol fer un 

relleu dins de la comissió  ja que hi ha gent que fa molts anys que en forma part. 



5. Fotos de Nadal 

S’explica que aquest any no ho farà cap pare/mare de l’escola i que s’estan mirant diferents 

pressupostos. Aquest any, a diferencia dels anteriors, només es farà la foto a aquells que ho 

vulguin. 

6. Valoració inici de curs Delegats 

La valoració es bona.  

7. Edifici 

Comuniquem que a la reunió del Consell Escolar del mateix dia 12/11 el Director dels Serveis 

Territorials del Vallès Occidental del Departament d’Educació, el Sr. Jesús Viñas ha fet oficial 

la transformació de l’escola Sala i Badrinas en Institut Escola el proper curs 2020-21. I que 

la construcció del futur edifici està prevista d’aquí a 3 o 4 anys. 

Pel que fa a l’emplaçament dels alumnes que començaran 1r d’ESO el curs vinent, ens 

comuniquen que després d’estudiar-ne la viabilitat i totes les opcions finalment han optat 

per descartar la EOI com a ubicació provisional.  

La solució més òptima és ubicar la secundària del Sala i Badrinas de forma provisional a 

l’Escola Auró (President Salvans) per que és un edifici proper als mòduls que facilita la 

coordinació pedagògica i que ja disposa d’un pati de ciment, un gimnàs, un menjador, 

possibilitat de portes d’accés diferenciades.... S’aprofitarà l’espai disponible de l’escola Auró 

(President Salvans) i on es faran obres de rehabilitació i adequació per la secundària però 

que quedaran com a millora per l’Auró quan tinguem el nostre edifici propi. 

Agraïm a la comissió d’edifici tota la feina feta durant aquests anys, per l’estratègia seguida 

que finalment ha donat els seus fruits i cel·lebrem que ja som institut escola Sala i Badrinas. 

Es farà un comunicat Escola/AMPA per fer-lo arribar a totes les families. 

 

Es tanca la sessió a les 20.40h 


