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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 

NÚM: 07 

DATA: 22/09/2020 

LLOC: Videoconferència https://meet.google.com/yru-afhs-seo 

HORARI: 18.30h – 20.15h 

ASSISTÈNCIA: 

Jessica Saduskie, Elisabeth Notivoli, Anna Martínez, Paco Serrano, Jordi Cantó, Lidia Vidiella, Sara 

Giráldez, M. Carmen de Dios, Gemma Flo, Cristina Moreno, Marta Gascón, Cristina Ruiz, Anabel 

Romero, Rosa Farré, Anna Berney, Marta Morell, Anna Ramon, Mercè Cama, Cristina Lopez, Anna M 

Rodríguez, Patricia Jimenez, Laura Fontcuberta, Marta Teixidó, Jordi Borrell, Mireia Quirós, Melania 

Nievas, Ana Subias, Anna Ceballos, Nersa Sánchez, Khadija Sali, Munia Pastor, Irene Surià, Mariana 

Bimboni, Mercè Extremera, Cari Ramírez ,Lidia Antón, Berta Espinós, Annabel Planas, Mercè Sabaté 

EXCUSATS: 

Martí Tort, Júlia Gómez, Marina Moncal, Mari Sánchez, 



ORDRE DEL DIA 

1. Presentació nova junta de delegades i funcions

2. Funciomanent de l'AMPA. Assemblea de Socis

3. Lectura i aprovació acta anterior

4. Pla d'obertura i inici de curs

5. Menjador

6. Jornada Continua

7. Extraescolars

8. Precs i preguntes



 

1. Presentació nova Junta de delegades i funcions. 

Des de la Junta directiva de l’Ampa s’expliquen les funcions dels delegats i delegades: 

 

 

Es recorda també la importància de fer la renovació de soci de l’Ampa, a part de fer el 

pagament cal fer la inscripció a través del formulari web, per a poder participar i votar en les 

assemblees de soci, per utilitzar el servei d’extraescolars, etc. 



2. Funcionament de l’AMPA. Assemblea Socis.  

S’explica que com ja som institut escola s’ha de canviar el nom de l’associació, i la 

importància de la pròxima Assemblea Ordinària de Socis. En aquesta, s’ha d’aprovar 

l’actualització dels estatuts, doncs tal i com s’ha anat parlant a les reunions de junta per tal 

de tenir un només més inclusiu proposem passar de ser AMPA, Associació de Mares i Pares 

d’Alumnes de l’Escola Sala i Badrinas, a ser AFA, Associació de Famílies d’Alumnes de 

l’Institut Escola Sala i Badrinas. A més a més, s’han de tornar a ratificar els càrrecs del canvi 

de junta que es va produir el mes de maig del 2019 i aprovar el balanç del curs 2019-20 i el 

pressupost pel curs 2020-21. 

3. Lectura i aprovació acta anterior. 

Es va enviar l’acta a totes les persones delegades, representants de les comissions i del 

consell escolar per a la seva lectura. Sense que es produeixi cap esmena queda aprovada 

l’acta de la reunió de junta del dia 22 de setembre. 

4. Pla d’obertura i inici de curs. 

S’explica que el primer pla d’obertura aprovat en consell escolar el mes de juliol s’ha hagut 

de refer per anar-se adaptant a la falta de directrius clares del departament. 

Expliquem que la direcció del centre va demanar espais extres el 25 de juliol. Els espais que 

ens van oferir van ser: l’Arxiu, que no reunia les necessitats dels alumnes, l’Escola d’adults 

que no tenia ni menjador ni pati i l’EOI però només es podien fer classe pel matí, i això era 

un problema. El mateix dia 10 de setembre pel matí, la direcció va anar a visitar l’últim espai 

ofert per poder reduir ratios: el Vapor universitari, però només es podien fer classes pel 

matí.  Arrel d’una piulada del descontent per la falta de planificació i previsió de l’Ajuntament 

i el Departament, l’Ajuntament la mateixa tarda comunica a la direcció que finalment sí que 

podrien fer classes al Vapor Universitari per la tarda. Mentrestant, la direcció veient que no 

tenien temps per preparar la tornada el dia 14 d’octubre pren la decisió de desdoblar els 

grups des de 1r a 6è, perdent espais com la sala de psico, l’aula de música, la biblioteca, el 

laboratori, l’aula d’English, l’aula de plàstica... Infantil i 1r d’ESO no s’han desdoblat, uns per 

falta d’espai i els altres perquè la ratio és la que marca el departament. I així ho preparen 

tot pel dia 14 amb l’ajuda d’unes quantes famílies que van anar a moure mobles per a poder 

començar amb certa normalitat. 

També s’explica que cada nivell té mestres especialistes, ja que els docents que han arribat 

nous aquest curs precisament són especialistes i no s’han perdut especialitats. Aquest 

resultat és fruit d’una decisió molt estudiada i mesurada.  

Es parla dels problemes que hi ha a P3, P5 i 1r amb les entrades. Que es formen llargues 

cues a P3 i que a la rampa entre P5 i 1r es formen taps. També es comenta si la part de 

ciment que està al parc per on entren els de 3r es podria demanar d’ampliar. 

 

S’explica que arrel de les pluges torrencials del curs passat, es va reclamar a l’Ajuntament 

que es fes un estudi d’inundabilitat de la zona on estan ubicats els mòduls, i que ens van 

presentar el dia 10 de setembre. Amb aquest estudi es determina que la zona no està en 

una zona inundable però que de tota manera es faran unes intervencions per allunyar 

encara més el gairebé inexistent risc d’inundació que hi pogués haver en cas de pluges 

torrencials. Ens van presentar el pla d’emergència que està coordinat amb educació, 



protecció civil i la direcció del centre. En cas d’evacuació una part dels alumnes anirà a la 

part de dalt dels mòduls i l’altra a l’Arxiu, per això no s’hi podria fer classe tampoc. 

5. Menjador. 

A la falta de planificació de les administracions, s’hi suma la falta total de previsió per part 

de l’empresa concessionària del servei de menjador a totes les escoles públiques de 

Terrassa: Serhs Food. Fins el dia 10 de setembre no es va incorporar la coordinadora al 

centre i no disposàvem del protocol covid, ni cap informació per les famílies per part de 

Serhs. Es comenta que s’ha hagut de fer una tasca de seguiment i reclamacions extenuant 

fins a aconseguir les devolucions dels rebuts de març, que s’informés de com fer les 

inscripcions/renovacions al servei, que elaboressin el protocol covid adaptat al centre… 

S’han fet queixes sobre el sistema de preus i devolucions per faltes justificades, picnic dels 

usuaris fixes i dels usuaris becats parcialment a qui no se’ls fa cap retorn… 

Sort del treball en equip de la directora i la coordinadora per a tenir-ho tot preparat pel 

primer dia de classe. Ens consta que han fet un sobreesforç sense el suport de la mateixa 

empresa. S’han de reclamar més monitors, perquè no n’hi ha un per cada grup bombolla, tot 

i que es repecten els grups bombolla i les distàncies.  

La resposta de Serhs és que cumpleixen ratio i segueixen la normativa de preus marcada pel 

departament.  

Des de l’AMPA i la plataforma d’ampes i afes de l’escola pública de Terrassa (la Pepeta) 

s’està fent seguiment i centralitzant totes les queixes. Aquestes s’envien al consell municipal 

de menjador. A més a més, s’està participant activament en el nou plec de la licitació i 

renovació del servei que de moment està en mans de Serhs durant mínim 2 anys més. 

S’explica el protocol de incidències i queixes amb Serhs.  

Les delegades de P3 i P4 comenten que no hi ha agenda a P3 i P4, que no reben cap 

informació de les monitores sobre els seus fills i filles durant el temps de migdia. Acordem 

que es reclamarà per tal que hi hagi un procediment i que les families rebin un informe diari.  

També comenten que hi ha alguns nens i nenes que si fan migdiada a la nit no poden 

dormir.  

6. Jornada Continua. 

En el context de la COVID-19 s’està parlant de la Jornada continuada. Es comenta que ha 

arribat a l’ampa de manera no oficial la petició d’algunes famílies de demanar el canvi a la 

jornada contínua,per que consideren que ajudaria a reduir el nombre de trajectes i 

d’aquesta manera reduir el risc de contagi o bé, perquè es considera millor a nivell 

pedagògic. Es pregunta si als grups classe ha sorgit aquesta inquietut i la majoria comenten 

que no se’n parla massa, alguns que han rebut alguna informació... 

S’explica que hi ha diferents models de jornada escolar i que precisament la línia del 

departament d’ensenyament és el dinar en un horari més en consonància amb el bioritme 

amb una jornada de 9h a 12h i de 14h a 16h a partir del curs 2021 – 2022.  

També s’explica que setmanes abans de començar el curs es va plantejar el tema al grup de 

delegats i van sorgir diferents postures al respecte. Comentem també, que es va parlar amb 



la direcció que ens va dir que la junta de directors i directores dels centres públics de 

Terrassa van demanar el canvi a la jornada continuada en el context de la covid però que el 

departament no ho va acceptar. 

Es comenta que és un tema molt complexe, amb múltiples situacions personals i que cal 

tenir en compte a tothom. Es considera que cal un debat profund,doncs no és un tema que 

es pugui decidir a la lleugera, que s’ha de tenir en compte a tota la comunitat educativa i 

que hi ha un procediment a seguir: informar, enquesta, debat, consell escolar, votació, 

presentació al consell escolar i després al departament que és qui té l’última paraula.  

Des de la PEPETA s’estan preparant jornades amb especialistes per tal de conèixer els pros i 

els contres d’un canvi de jornada escolar, entre elles la Jornada Continuada però sense 

descartar altres jornades. 

Es decideix crear una nova comissió sobre la Jornada Escolar i la reforma horària per tal de 

tractar aquesta inquietud. I preparar una enquesta per passar als socis de l’AMPA per saber 

la seva opinió. 

7. Extraescolars 

S’explica que a última hora ens assabentem que el Sta. Eulàlia no ens cedeix espais per a fer 

les extraescolars que es feien allà. Tot i que s’estan buscant espais amb l’Ajuntament per tal 

de poder fer-les. 

8. Precs i preguntes.  

 

P3 demana una llista d’aliments prohibits. S’explica que a l’escola no es poden portar sucs, 

iogurs liquids, bolleria... 

També demanen si es poden enviar les informacions també en castellà i es comenta que la 

llengua vehicular és el català. 

Es planteja la creació d’un document compartit per intentar disminuir el nº de missatges del 

Whatsapp. Es podria fer un DOCS on hi hagi una columna amb tots els cursos i classes i a 

les files la informació a transmetre (el títol i la data) a mida que cada delegat ho posa al seu 

grup, posa OK al DOCS a la casella corresponent 

Pregunten si la direcció pot informar de l’evolució dels casos covid a l’escola, i s’explica que 

per protocol només és que han d’informar a les famílies afectades. 

S’han anat responent més preguntes a mida que sorgien a cada punt.  

Es tanca la sessió a les 20.15h. 


