
 

 

 

 

ACTA REUNIÓ ASSAMBLEA ORDINÀRIA DE SOCIS AMPA DE L'INSTITUT ESCOLA SALA I BADRINAS 

 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 

NÚM: 09 

DATA: 24/11/2020 

PER VIDEOCONFERÈNCIA  

HORARI: 19:00h – 21:00h 

Ordre del dia: 
1. Presentació de l’AMPA 

2. Assemblea Extraordinària: ratificació càrrecs junta directiva 

3. Aprovació canvi de nom de l'Associació 

4. Aprovació nous estatuts 

5. Estat de comptes: Balanç i Pressupost 

6. Precs i Preguntes 

 

1. Presentació de l’AMPA 
 

Comencem donant la benvinguda a tothom a aquest nou curs, en especial als nous socis. Desitgem 
que us sentiu acollits al nostre centre i a la nostra associació. Ens hagués agradat convocar 
l’Assemblea a principi de curs i de forma presencial però la crisis sanitària no ens ho ha permès. I 
demanem disculpes per les dificultats tècniques que puguem tenir durant la videoconferència. 
 
Demanem als socis assistents que s'identifiquin a l'iniciar l'Assemblea, amb nom i cognoms, DNI i 
num de soci.  
Expliquem com es faran les votacions per aprovar els diferents punts. Per a votar, els socis 
assistents hauran rebut per email un formulari de votació per cada un dels punts que s’han 
d’aprovar (punt 2, 3, 4 i 5) que estarà tancat fins al moment de la votació, caldrà identificar-se amb 
nom i cognoms, DNI i num de soci (4 dígits), haurà de coincidir amb la persona que va fer el registre 
a l'AMPA i s'enviarà, si no s'indica el contrari, al tutor 1. Els resultats de la votació seran públics. Tal 
i com marquen els estatuts correspon 1 vot per soci i el soci va associat al NIF. 
 
El propòsit de l’Assemblea, a part d’aprovar els punts que calgui, és explicar què és l’AMPA, qui 
som, què fem i com ho fem, què hem fet i què volem fer. Defensem els interessos de les famílies i 
els alumnes per sobre de tot, però també i ho fem de forma totalment voluntària dedicant moltes 
hores, per que l’esforç mereix el sacrifici.  
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Per què és important participar activament a l’AMPA, per que formem part de la vida del centre i el 
que volem és el millor pels nostres fills i filles. Creiem que aquest és un punt d’unió, i lluitem per 
garantir una educació pública de qualitat, la millor pel que més estimem.  
 
Fem una presentació que estarà disponible al bloc, on presentem el nou organigrama i expliquem la 
importància del Consell Escolar, i què fa cada comissió. 
 
La persona representant de cada comissió explica breument com funciona, quins objectius té, i què 
s’ha fet durant el curs 2019-20.  
 
La comissió seguiment institut escola fa el seguiment de la construcció del nou edifici, de les obres a 
l’Auró per acollir els cursos de secundària, el pati, els mòduls... 
 
La comissió de socialització de llibres s’ocupa de catalogar tots els llibres nous que arriben i folrar-
los, i junt amb l’escola en fan el manteniment. 
 
La comissió de famílies organitza sortides i xerrades per les famílies, com la de nutrició, educació 
sexual o dificultats en l’aprenentatge. La covid va obligar a cancel·lar les xerrades, tallers i sortides 
previstes. 
 
La comissió de festes organitza les festes en consonància amb l’escola, es va fer la castanyada i 
halloween i el tió, però la festa de final de curs i la de fi de promoció que organitzen les famílies no 
es va poder celebrar per la pandèmia. En el que va de curs no hem pogut fer ni la castanyada i 
segurament ni el Tió. Però es faran activitats virtuals. 
 
La comissió d’extraescolars organitza el servei de matiners i extraescolars gestionats per l’Eina 
Cooperativa, des de P3 a 1r d’ESO, tot i que es va fer un sondeig de quines eren d’interès per les 
famílies i alumnes, a secundària no ha sortit cap extraescolar, s’ha de dir que ha suposat un esforç 
molt gran i la comissió voldria saber per què no ha sortit. 
 
La comissió de menjador vetlla pel bon funcionament del servei però no n’és responsable, doncs a 
Terrassa tots els menjadors escolars els porta una empresa privada concessionària del servei: Serhs 
Food Educa, a qui l’Ajuntament ha prorrogat un curs més de moment mentre surt la nova licitació. 
Com a membres de la Plataforma d’ampas i afas de l’escola pública de Terrassa estem presents en 
l’elaboració d’aquest nou plec, mentre s’estudia la municipalització del servei per part de 
l’Ajuntament. 
 
La comissió de pati s’ha reactivat, a part de fer el manteniment d’alguns elements com el tipi o el 
camí de troncs que es va haver de treure, cooperen amb l’escola per fer els patis més amigables i 
tenir més elements de joc (pintar línies al terra, fer una paret de pissarra, nous elements de joc, 
cuinetes de fusta, casetes...) 
 
La comissió de colònies organitza activitats per a recaptar diners i que les colònies siguin més 
econòmiques, com ara la loteria, els polvorons, els berenars, el quinto, St. Jordi...a l’entorn 



 

 

 

 

d’aquestes activitats també es crea una pinya molt unida. I la covid va impedir fer moltes coses 
més. 
 
La comissió de carnestoltes explica satisfeta que el curs passat vam fer història al guanyar per 
primera vegada un dels premis (un diploma i mooooltes xuxes) amb la nostra comparsa “Els súper 
herois del Sala i Badrinas” contra el bullying. Aquest any no creiem que es pugui fer rúa, però ja es 
veurà què es pot fer. 
 
La comissió de comunicació s’encarrega de redactar totes les publicacions que surten al bloc amb 
les informacions d’interès per les famílies. També porten les xarxes socials com ara Twitter, 
Facebook i instagram. 
 
Comentem que la comissió de mobilitat s’uneix a la de sostenibilitat, comissió de nova creació, 
doncs ara per ara no estava funcionant i optimitzem voluntaris.  
 
No podem detallar què farem pel curs 2020-21 doncs estem subjectes a l’evolució de la crisis 
sanitària i la normativa que s’hagi d’aplicar en cada moment. De moment no podem celebrar la 
festa de la castanyada i el Tió, activitats com el Quinto o els berenars tampoc es podran fer. I pel 
que fa al carnestoltes la Mascarada no ha dit res encara, ens agradaria sortir a la rua doncs és el 10è 
aniversari del centre i la idea era lligar la disfressa amb el monogràfic del centre que està dedicat al 
tèxtil, però a aquestes alçades es veu improbable per la covid i per la falta de temps, doncs al 
novembre ja es sabia la disfressa i la comissió ja treballava en els materials, la carrossa, la 
comparsa....  
 
 



 

 

 

 

2. Assemblea Extraordinària: ratificació de càrrecs junta directiva 
 
Ordre del dia: 

1. Aprovació càrrecs junta directiva 
 
S’explica que es convoca l'Assemblea Extraordinària de Socis per a ratificar els càrrecs de la Junta 
Directiva actual. S'explica que per renovar els Estatuts i fer el canvi de nom de l'associació cal que la 
Junta Directiva estigui degudament inscrita al Registre Jurídic d'Entitats. S'explica que es va fer el 
canvi de representants de la Junta Directiva al Registre Municipal d'Entitats però que no es va fer el 
tràmit al Registre d'Entitats del Departament de Justícia de la Generalitat.  
 
Per aquest motiu, sol·licitem als socis que mitjançant votació telemàtica i verificada es ratifiquin 
novament els càrrecs de l'actual Junta Directiva.  
 
Tenint en compte que tal i com consta a l'Acta de l'Assemblea Extraordinària celebrada el 10 de 
maig del 2019: 

• S'informa que, en data 4 de març del 2019 es convoquen eleccions de renovació parcial dels 
següents càrrecs de la junta directiva: Presidència i Secretaria. 

• S'informa que en data 31 de març la Jessica Saduskie presenta la seva dimissió com a Vice-
Presidenta per optar com a candidata al càrrec de Presidència. Per tant, el càrrec de Vice-
Presidència queda vacant i s'ha d'escollir un nou representant per a la Vicepresidència. 

• S'informa que amb data 26 d'abril del 2019 es celebren eleccions per a renovació parcial de 
la Junta Directiva corresponents als següents càrrecs: Presidència, Vicepresidència i  
Secretaria.  

• S'informa que els càrrecs sortints corresponen a la Presidència representada per la Cristina 
Rojas i la Secretaria representada per l'Olga Rodríguez.  

• S'informa dels resultats de les eleccions: 

 

• S'informa que a l'Assemblea Extraordinària de Socis del 10 de maig del 2019 queda 
constituïda la nova Junta Directiva representada per les següents persones:  

o Jessica Saduskie, Presidenta,  
o Elisabeth Notivoli, Vice-Presidenta,  
o Paco Serrano, Tresorer  
o Anna Martínez, Secretaria. 



 

 

 

 

 
Es sotmet a votació la ratificació dels càrrecs de la Junta Directiva actual, entre els 41 assistents: 32 
vots emesos dels quals 1 vot nul per duplicat, 10 abstencions, 30 vots a favor, 0 vots en contra 
 
- Que en l’assemblea general d’associats celebrada en la data indicada s’ha aprovat, de conformitat amb els 
estatuts de l’Associació, el nomenament de les persones titulars dels òrgans de govern i representació de 
l’entitat.  
- Que totes les persones nomenades eren presents a l’acte i hi han acceptat el seu nomenament.  
 
- Que la composició resultant de la Junta Directiva és la que s’especifica a continuació. 

o la Jessica Saduskie en el càrrec de Presidenta,  
o l'Elisabeth Notivoli en el càrrec de Vice-Presidenta,  
o el Paco Serrano en el càrrec de Tresorer  
o l'Anna Martínez en el càrrec de Secretaria. 

 
I per a que així consti en acta la signem en data 24 de novembre del 2020. 
 
Càrrecs Sortints 
 
 
 
Cristina Rojas 
Presidència 
 

 
 
Vicepresidència 
 

 
Olga Rodríguez 
Secretaria 
 

 
 
Tresoreria 

 
 
 
Càrrecs Entrants 
Jessica C. Saduskie 
Presidència 

Elisabeth Notivoli 
Vice-Presidència 

Anna Martínez 
Secretaria 

Paco Serrano 
Tresoreria 



 

 

 

 

3. Aprovació canvi de nom de l'Associació 
 
Degut a que el 12 de novembre del 2019 es va aprovar la transformació de l'Escola en Institut 
Escola s'ha de modificar el nom de l'associació. Ja que cal canviar-li el nom, la Junta Directiva 
proposem canviar el nom de "Associació de pares i mares d'alumnes de l'Escola Sala i Badrinas" 
(AMPA) per "Associació de famílies d'alumnes de l'Institut Escola Sala i Badrinas" (AFA), per a un ús 
lingüístic més inclusiu que atengui la diversitat familiar existent al centre. Es sotmet a votació 
entres els 33 assistents: 30 vots a favor, 0 en contra, 3 abstencions 
Queda aprovat el canvi de nom de l'associació i a partir d'ara serem l'Associació de famílies 
d'alumnes de l'Institut Escola Sala i Badrinas, en endavant AFA IE Sala i Badrinas.  
 

4. Aprovació nous estatuts 
 
Aprofitant que s'ha de modificar el nom de l'associació, la Junta Directiva presenta una sèrie 
d'esmenes i revisions als estatuts fundacionals per tal d’actualitzar-los i d’adaptar-los al 
funcionament actual de l’associació. Enviem copia de la proposta dels nous estatuts a totes les 
persones associades.  
Una mare comenta que no està d’acord en que la renovació de la junta sigui cada 4 anys, que ho 
veu massa temps. S’explica que als estatuts actuals ja és així i que el que es planteja és que la 
renovació de la junta es faci parcialment (50%) amb una diferència màxima de 6 mesos per que hi 
hagi un relleu i traspàs d’informació correcte. 
Es genera un petit debat a l’entorn del sistema de vot, en el cas de les famílies separades i s’explica 
que en aquest cas cada tutor pot ser soci de l’AFA, pagant dues quotes. Es comenta que és injust 
per les famílies monomarentals o monoparentals per que només tindria un vot i aquestes famílies 
en tindrien dos de vots. Per tant, es decideix no modificar el sistema de vot, quedant establert que 
un soci està associat a un NIF, a una quota i que equival a un vot.  
No es presenta cap esmena a la proposta i es sotmet a votació quedant aprovats per majoria dels 
assistents 35 (22 vots a favor, 0 en contra, 13 abstencions). Adjuntem copia dels estatuts vigents 
amb les esmenes proposades ANNEX 1 i copia signada dels nous estatuts ANNEX 2. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.canva.com/design/DAEOKSyOK84/share/preview?token=K4iT8-PxireBjj4CqkgTQQ&role=EDITOR&utm_content=DAEOKSyOK84&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEOKSyOK84/share/preview?token=K4iT8-PxireBjj4CqkgTQQ&role=EDITOR&utm_content=DAEOKSyOK84&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton


 

 

 

 

5. Estat de comptes: Balanç i Pressupost 
Es presenta l’estat de comptes del curs 2019-20 i s’explica que degut a la covid -19 es van haver de 
cancel·lar moltes de les activitats del tercer trimestre i per aquest motiu es va decidir en reunió de 
junta fer una devolució de 10€ restant-los de la quota del curs 2020-21.  
 
S’explica el balanç d’ingresos i despeses del 2019-20, donat que no s’han pogut fer moltes de les 
activitats previstes que un saldo final de 6945,46€, que es veurà regulat al pressupost del curs 
2020-21 amb el descompte de 10€ que es va fer en concepte d’activitats no celebrades. Es presenta 
el pressupost pel 2020-21 on inicialment es presuposta una aportació fixa de 3000€ en concepte de 
socialització de llibres i altres inversions de materials que el centre necessiti. Així mateix, s’explica 
que de les 361 famílies aquest curs només s’ha associat un 77% respecte del 90% associat el curs 
2019-20, el que suposa una davallada important d’ingressos que farà replantejar el pressupost pel 
curs 2020-21. A tenir en compte l’aportació que fem al centre per la socialització de llibres doncs 
potser caldrà replantejar el sistema no essent tant beneficiós per les famílies. També s’haurà de 
tenir en compte que no hi haurà tant pressupost per a festes i activitats de l’AFA, i  s’haurà de 
revisar. Creiem que un dels motius d’aquesta davallada és la crisis econòmica derivada de la crisis 
sanitària, però que també es pot tractar d’un despiste, per tant esperarem a donar de baixa 
definitivament les famílies que el curs passat estaven associades i aquest curs no han pagat la 
quota.  
 
Expliquem que ser de l’AFA és molt més que pagar una quota per obtenir un descompte en la quota 
de llibres, doncs si no se n’és soci s’ha de pagar la quota íntegra però també repercuteix 
directament en les millores que es deixaran de fer i que són un benefici per a totes les famílies, 
siguin o no siguin sòcies de l’AFA. Ser soci de l’AFA vol dir participar també de la vida del centre com 
ara el programa de voluntariat. 
 
L’AFA fa una aportació anual que s’inverteix en la socialització de llibres i altres necessitats que 
tingui el centre, com ara la compra de mobiliari, pissarres digitals...  A continuació és detalla 
l’aportació de l’AFA al centre: 
 

APORTACIÓ 2020  
Socialització de llibres Santillana  2.000,00€ 26% de la factura de Santillana  

Socialització de llibres Innovamat 1.194,68€ 32% part factura Innovamat 

   
TOTAL 3.194,68€  
 
No es presenta cap esmena ni al balanç ni al pressupost. Es sotmet a votació quedant aprovats per 
majoria dels assistents 27 (21 vots a favor 0, en contra, 6 abstencions).  
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 6. Precs i Preguntes 
 

A. Sobre la socialització un pare planteja l’opció del llibre digital per estalviar folrar. S’explica 
que apostem per un sistema mixt on tingui cabuda el paper i la digitalització. 

B. Una mare sol·licita que la comissió de menjador respongui al correu, s’explica que les 
comissions van responen quan poden però que revisarem el que ha succeït amb la comissió, 
i li demanem que enviï el correu a la junta de l’AFA per tal de respondre a la seva inquietud. 

C. Un pare pregunta si s’ha mirat alguna opció per evitar que entrin desconeguts a les festes, 
com ara un sistema de tickets, però sobre tot per tema assegurança i les destrosses que es 
van produir al túnel del terror. Pel que fa a l’assegurança amb la covid no s’ha mirat res però 
ho tornem a anotar. I pel que fa a les destrosses s’aclareix que van ser provocades per 
alguns alumnes de la pròpia escola motiu pel qual des de l’AFA demanem respecte a les 
persones que hi dediquen el seu temps per tenir una festa divertida. I també recordem que, 
un cop acaba la festa, la neteja és cosa de totes les famílies no només de les persones que 
ho organitzen. A part, s’explica que a les festes no es negarà l’entrada a cap alumne per que 
la seva família no pugui pagar la quota de l’AFA o no la vulgui pagar, però s’han de veure 
opcions per que si disminueix el nombre de socis disminueix el pressupost.  

D. Una mare pregunta si es pot pertànyer a una comissió en qualsevol moment sense haver-ne 
format part abans i es comenta que sí, que en qualsevol moment sense cap problema però 
que cal ser sòcia de l’AFA. 

E. Una mare pregunta sobre els drets d’imatge dels menors i es comenta que demanem 
l’autorització a totes les persones associades, tot i que es va amb molt de compte de no 
publicar primers plans i si cal es demana un permís exprés per exemple amb les fotos de 
nadal. 

F. Un pare planteja les següents preguntes: 
1-¿Se podría considerar crear comisiones por ciclos ya que los intereses de infantil, 
primaria y secundaria son muy diferentes en algunos aspectos? Les comissions són 
transversals, hi ha persones de diferents cursos, on s’escolta a tothom i es mira 
d’arribar a tots els infants i adolescents, no es contempla crear comissions per cicles. 
2-¿La comisión de edificio se podría reactivar y admitir miembros, considero guay 
poder participar del proyecto y construcción del edificio? A la presentació on hem 
explicat la comissió d’edifici hem comentat ja vam deixar palès que volíem participar 
en el disseny de l’edifici i que el dia 15 de desembre teníem una reunió de 
seguiment, i que així que tinguéssim més informació la remetríem a les famílies.  
3-¿El AMPA sabe del presupuesto del cole del uso de la cuota de material y a que se 
dedica dicho dinero en detalle? A través de la comissó económica del Consell Escolar 
l’AFA té accés al pressupost del centre i coneix en detall a què es destina cada 
partida.  

G. Una mare pregunta què és la comissió de famílies i s’explica que és una comissió on 
s’organitzen xerrades per a famílies, tallers, sortides fora de l’horari lectiu per fer comunitat, 
que es vol enfocar a acollir les famílies nouvingudes amb barreres idiomàtiques, i tenir un 
enfoc més solidari. 
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Es tanca la sessió a les 21:00h 

 

I per a que així consti en acta ho signem a Terrassa a 24 de Novembre del 2020 

 

 

 

Jessica C. Saduskie 
Presidència 

Anna Martínez 
Secretaria 

 


