
 

 

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

 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 

NÚM: 05 

DATA: 28/02/2020 

LLOC: Menjador de l’escola  

HORARI: 18.40h – 20.45h 

 

ASSISTÈNCIA: Laura Fontcuberta, Cristina Lopez, Ana Mª Subias, Rosa Farré, Sara Giráldez, 

Elisabeth Notivoli, Jessica Saduskie, Núria Cerdà, Anna Berney, Lidia Lopez, Munia Pastor, Míriam 

Àvila, Mireia Vázquez, Marta Gascón, Juan Luis Lomas, Anna Martinez. 

ORDRE DEL DIA 

1. Lectura acta de junta anterior 1 

2. Institut escola 1 

3. Canvi de nom d’AMPA a AFA 2 

4. Menjador 2 

5. Comissió de festes. 2 

6. Valoració  Rua infantil Carnestoltes 2 

7. Comissió extraescolars 3 

8. Valoració Fotos de nadal 3 

9. Precs i preguntes 3 

 

1. Lectura acta de junta anterior 

Es procedeix a la lectura de l’anterior acta de Junta quedant aquesta aprovada mitjançant 

votació a mà alçada i per majoria. 

2. Institut escola 

S’informa que disposarem de la 1era i 2ona planta de l’edifici actual de l’Auró 

Es comenten els horaris de primer de ESO: 

 Dilluns/dimarts/dijous 🡪 8h -12.30h i 15h a 17h (pati de 10h a 10.30h) 

 Dimecres/Divendres 🡪 8h – 14.30h (pati de 10h a 10:20h i de 12h a 12:20h) 



S’informa que hi haurà servei de menjador i seguirà ofert per Serhs però a les instal·lacions 

de l’Auró 

S’està treballant amb l’Eina per l’oferta d’extraescolars a primer de ESO. 

La sensació que hi ha és que la majoria de famílies de 6è continuaran amb el projecte de 

l’institut escola. 

3. Canvi de nom d’AMPA a AFA 

S’explica que al passar a ser Institut Escola cal fer el canvi de nom de l’associació i que per 

tal de fer-la més inclusiva proposem el canvi d’AMPA: Associació de Mares i Pares d’Alumnes  

a AFA: Associació de Famílies d’Alumnes de l’Institut Escola Sala i Badrinas. També es 

comenta que s’hauran de canviar i aprovar els estatuts de l’associació en Assemblea General 

Ordinària.  

4. Menjador 

S’explica que es va fer una reunió el 15/11 amb Serhs, Escola, Comissió de Menjador i 

AMPA.  

Es diu que abans de tornar a fer una reunió similar s’haurien de fer més vistes a l’hora del 

menjador per tal de verificar si algunes de les millores que ens van dir, realment s’estan 

fent. Les visites haurien de ser periòdiques. La sensació que es té és que ara no hi ha tantes 

queixes.  

També s’explica que s’ha acordat amb la direcció de l’escola el fer una visita a la cuina de 

l’Auró (Data a concretar pel mes de Març) 

Es comenta que el dia 16/3 hi ha Reunió Consell Municipal de Menjador. 

Es parla de que sembla que a les nenes i nens esporàdics de menjador se’ls dóna un dinar 

diferent del menú programat. S’acorda que es preguntarà a Serhs si és així. 

5. Comissió de festes. 

Hi ha un pressupost de 1400€ per la festa de Final de Curs programada pel 12/6. 

Hi haurà una festa el 19/6 per la promoció de 6è organitzada per les famílies dels alumnes 

de 6è, on l’ampa hi vol col·laborar amb un pressupost a part:  

● S’aprova per majoria fer una aportació des de l’Ampa per la festa de final de curs de 6è.  

● S’aprova per majoria que serà una aportació de 300€ i que serà cada any. 

Es comenta que es vol fer un detallet per a cada alumne de part de l’AMPA però no es 

defineix ben bé el què p.e. clauer, bossa, punt de llibre... 

6. Valoració  Rua infantil Carnestoltes 

La valoració és molt positiva. Va ser molt divertit. La banda també hi va participar i ho van 

fer molt bé. Fins i tots ens van donar un dels 7 premis d’enguany per primera vegada a la 

nostra història. 



Es comenta que com que l’any que ve l’Escola farà 10 anys també es vol participar a la Rua 

de Carnestoltes.  

Es comenta que el pressupost també ha estat correcte ja que s’acumulen els diners de  l’any 

que no es participa a la rua.  

Es planteja el poder comprar un equip de música per no haver de llogar-lo cada any. Així 

com es diu que hi ha la possibilitat de tenir un local pel proper any on preparar disfresses, 

carrossa de cara l’any vinent.  

7. Comissió extraescolars 

Es va fer una reunió amb l’Eina i hi ha una valoració positiva de l’Isma per part de la 

Comissió d’Extraescolars.  

S’explica que hi ha queixes d’una monitora de l’activitat de Cuina, així com queixes de 

l’activitat en sí mateixa. Des de l’Eina estan fent una supervisió d’aquesta activitat i ara 

també hi ha un nou monitor.  

Es farà una enquesta a les famílies a través de l’AMPA per saber quines extraescolars 

tindrien interès per l’Institut.  

Es torna a dir que es necessita relleu per la comissió d’Extraescolars. I en el cas que no 

surtin voluntaris es dissoldrà la comissió.  

8. Valoració Fotos de nadal 

Aquest curs es va decidir fer només la foto a qui realment la volia, tot i que a les orles es va 

intentar que sortís tothom, i això es va nota en el volum de feina a l’hora de fer les fotos. 

Tot i que hi ha opinions i gustos de tot la valoració global és normal. Es comenta que el 

fotògraf era massa “sec”, que anava molt per feina i que les fotos massa formals. Es fa la 

proposta que l’any vinent algú de l’escola (mare, pare, familiar.. ) pogués fer les fotos 

cobrant per buscar un estil més proper i nadalenc. 

En quant al sistema de fer majoritàriament les comandes a través del formulari web i el 

pagament per transferència la valoració és molt bona, doncs va disminuir moltíssim el volum 

de feina i voluntaris que es necessitaven per fer aquesta tasca. 

Exceptuant alguns casos que ja es van solventar, es comenta que el fotògraf va entregar les 

fotos perfectament classificades i separades en bossetes de tela individuals i el repartiment 

va ser molt fàcil i ràpid.   

9. Precs i preguntes 

Es comenta que a la reunió Consell del Districte 3 hi havia cert malestar i van dir que no es 

construeix el casal/centre cívic perquè s’han destinat diners a avançar el projecte de 

construcció de l’Institut Escola Sala i Badrinas 

També es comenta la possibilitat de poder llogar equip de música per la festa de final de 

curs.  

Es vol preguntar a l’Olga si a l’Auró hi haurà un espai per l’AMPA. 



També es diu de mirar pressupostos per comprar mobles per la sala de l’AMPA ja que s’ha 

fet una inspecció de riscos laborals i han indicat que no es poden tenir cap mena d’objectes 

damunt dels armaris.  

També es decideix mirar pressupostos per un carretó plegable. 

Es tanca la sessió a les 20.40h 


