
 

 

 

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

 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 

NÚM: 06 

DATA: 30/06/2020 

LLOC: Videoconferència  

HORARI: 18.15h – 19.50h 

 

ASSISTÈNCIA:  

Ana Mª Subias, Jessica Saduskie, Anna Berney, Munia Pastor, Mireia Vázquez, Anabel Romero,             
Montse Garcia, Marina Moncal, Amelia Fernandez, Marta Gascón, Lidia Vidiella, Anna Martinez. 

 

EXCUSATS: 

Cari Ramírez, Vanessa Sabater, Lidia López, Laura Fontcuberta, Olga Rodríguez, Marta Teixidó,            
Rosa Farré, Mercè Sabaté, Marta Morell, Gemma Biosca, Mireia Quirós, Míriam Humet, Mercè             
Hierro, Ferran Prieto, Elisabeth Notivoli, Paco Serrano. 

 

ORDRE DEL DIA 

1. Lectura acta de junta anterior. Ratificació decisions 05/06/2020 2 

2. Valoració del tercer Trimestre. Primera promoció. 2 

3. Comissions. 2 

4. Com encarem el curs 2020 – 21: horaris, espais, especialitats, seguretat. 3 

5. Seguiment institut escola, 1er d’ESO. 3 

6. Inscripcions AMPA online. Canvi nom AMPA a AFA Institut Escola Sala i Badrinas. 3 

7. Precs i preguntes 3 

 

 

 

 

 



1. Lectura acta de junta anterior. Ratificació decisions 05/06/2020 
Es procedeix a la lectura de l’anterior acta de Junta i s’aprova per majoria mitjançant vot 

telemàtic.  

Es ratifiquen les decisions del dia 5 de juny: 

- El pagament de la quota de l’Ampa es farà efectiva durant el mes d’Octubre 

- L’import de la quota serà de 30€ per les noves famílies i de 20€ per les antigues, aquesta 
reducció de l’import de la quota en concepte de devolució per les activitats no realitzades 
es deu al decret d’estat d’alarma el passat 13 de març i el tancament de les escoles.  

- El pantaló del Xandall durant aquest curs serà només blau marí, sense la franja de color 
verd.  

2. Valoració del tercer Trimestre. Primera promoció. 
La percepció d’una de les delegades de 6è és molt bona, ja que la seva filla ha estat molt 
contenta de poder assistir a l’escola 3 dies durant les dues últimes setmanes després de tot 
el període de confinament. També ens explica que es va fer una petita celebració l’últim dia 
pels alumnes de 6è i que els nens i nenes estaven contents. 

Es comenta que hi ha varies famílies que no els ha agradat el funcionament de les vídeo 
conferències durant el confinament.  

Hi ha una crítica sobre la gestió que es va fer de recollida del material, però és més una 
crítica cap al departament d’educació i no cap a l’escola. 

3. Comissions. 
a. Extraescolars 2020-21  

S’explica que s’ha decidit des de la Comissió seguir oferint les mateixes extraescolars 
que el curs anterior. Aquesta és la graella d’activitats que s’ha preparat: 

 



 

S’ha de tenir en compte que a 1er de ESO hi ha tres dies a la setmana que els 
alumnes acaben les classes a les 17h. Es parla de poder oferir una extraescolar com 
a Aula d’estudi fins les 17h els dies que per la tarda no tenen classe.  

Des de la comissió s’estan preparant les extraescolars per si es poden dur a terme 
amb certa normalitat degut a la COVID. Totes estem d’acord que ens haurem d’anar 
adaptant. 

 

b. Socialització. 

Des de la comissió s’explica que els llibres de la ESO no arriben fins al setembre i els 
de primària al Juliol. Ara mateix s’estan folrant els diccionaris entre dues persones de 
la Comissió. Es decideix que de cara al setembre ens hem d’organitzar per folrar tots 
els llibres que hi hagi.  

Es torna a comentar la possibilitat de fer lots de llibres per poder endur a casa, però 
des de la Comissió es diu que és més feina el preparar els lots ( preparar etiquetes, 
tallar el folre, etc...) que fer-ho des de la Comissió. Es planteja fer-ho només per 1er 
d’ESO per no haver de preparar tants lots. Però s’explica que l’escola des de sempre 
no vol que els llibres surtin de les instal·lacions de l’escola i que ara segurament, en 
la situació actual en la que ens trobem, encara menys. 

c. Relleus: extraescolars, comunicació.  

De cara al setembre es mirarà de fer el relleu a la comissió d’extraescolars. 

També es comenta que es necessita a algú que es faci càrrec del Blog de l’Ampa. 

4. Com encarem el curs 2020 – 21: horaris, espais, especialitats, seguretat. 
En la situació actual a causa del COVID no es pot comentar massa res en aquest punt. No 
sabem encara horaris menjador, ús de la mascareta.  



5. Seguiment institut escola, 1er d’ESO. 
S’explica que no s’ha avançat en el tema la licitació del nou edifici però sí que el 24 d’abril es 
van iniciar els tràmits per a la urbanització dels terrenys de la fàbrica. Es comenta que les 
obres de l’Auró continuen endavant i la previsió es que s’iniciïn al Juliol. Si que sabem que 
aquest curs les obres al pati finalment no es faran.  

6. Inscripcions AMPA online. Canvi nom AMPA a AFA Institut Escola Sala i 
Badrinas.  
Les inscripcions d’aquest curs es faran online per evitar paperassa i per dur un millor control 
de les famílies associades. 

Es torna a comentar la necessitat de fer el canvi de nom a AFA, per fer-ho més inclusiu i per 
que ja no som escola sino institut escola, a més a més s’hauran de tornar a ratificar els 
càrrecs de la Junta Directiva de l’AMPA.  

7. Precs i preguntes 
Sense cap pregunta. Es tanca la sessió a les 19.50h. 


