
 

 

 

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

 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 

NÚM: 08 

DATA: 27/10/2020 

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

HORARI: 18.30h – 20.15h 

 

ASSISTÈNCIA:  

Jessica Saduskie, Elisabeth Notivoli, Paco Serrano, Anna Martínez, Marta Morell, Anabel Romero, 

Noemi Garcia; Maria Luisa Sanchez, Mercè Hierro, Cristina Ruiz, Jordi Cantó, Cristina Lopez, Mercè 

Cama, Anna Ceballos, Laura Fontcuberta, Anna Subias, Míriam Humet, Xavi Riquelme, Marta 

Teixidó, M. Carmen De Dios Diaz, Mireia Busqué, Cristina López, Anna Ramon, Marta Gascón, Anna 

Berney i Busquets, Gemma Flo, Mariana Bimboni, Lidia Vidiella. 

EXCUSATS: 

Anna Ceballos, Lidia Antón, Marina Moncal, Mercè Cama, Montse Bolaños, Montse García, 

 

ORDRE DEL DIA 

1. Lectura i aprovació acta anterior. 

2. Renovació Estatuts  

3. Edifici. Punt en el que ens trobem 

4. Aportació Escola i Socialització de llibres.  

5. Nova Comissió de sostenibilitat i actual comissió de mobilitat. 

6. Reactivació projecte pati i comissió de pati 

7. Valoració menjador 

8. Enquesta Jornada continuada 

9. Extraescolar 1er d’ESO 

10. Precs i preguntes.  

 

 

 

https://clicktime.symantec.com/36vsN68hHjGUauoJNWcFADs7Vc?u=https%3A%2F%2Fmeet.google.com%2Fyru-afhs-seo


1. 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. Es demana si algú té cap esmena i sense que se’n 

produeixi cap queda aprovada l’acta de la reunió de junta del dia 22/09/2020.  

2. Renovació Estatuts  

- S’explica que aprofitant que s'ha de fer el canvi de nom d'escola Sala i Badrinas a 
Institut Escola Sala i Badrinas, es proposa el canvi d’AMPA a AFA, passant de ser 

Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Sala i Badrinas, a ser Associació de 
Famílies d’Alumnes de l’Institut Escola Sala i Badrinas. Tots hi estem d'acord. 

- Canvi sistema de votació: Es proposa obrir un debat per tal de modificar el vot. 

Actualment tenim un vot per associat (per família). Es valora que s’estableixi un vot per 
tutor legal de cada infant ja que, actualment no es contempla el vot de les parelles que 
estan divorciades o separades. Es parla de les famílies monoparentals, ja que sortirien 

perjudicades.  

- Es farà una enquesta als delegats per tal de valorar si presentar a l'assemblea la 

proposta de canvi de vot, el que resulti es presentarà a l'assemblea general de socis. 
L'enquesta contempla els següents punts: 

1. Mantenir el vot actual (un vot per família) 

2. Un vot per tutor legal. Famílies monoparentals un únic vot. 

3. Un vot per tutor legal. Famílies monoparentals vot doble 

3. Edifici. Punt en el que ens trobem 

- S’explica que hi ha aprovada una aportació de 2,2 milions € de l’ajuntament per a la 

construcció de l’institut escola un cop estigui creat el projecte de construcció del nou 

edifici.  

- La previsió de la finalització del nou edifici es de 3-4 anys, però encara no tenim data 

assegurada.  

- També s’informa que hi haurà una reunió amb Serveis Territorials per tractar el tema. 

- S’explica l’incident amb el sostre de l’edifici de l’Auró a l’aula de un dels grups de 1er 

d’ESO. Aquest alumnes ara són a un espai cedit per la Biblioteca. El sostre va caure per 

un accident no previsible, i s'ha intervingut ràpid des de tots els fronts. Finalment 

canviaran tot el sostre antic de la zona institut escola de l'Auró. S'explica que hem 

reclamat també el canvi de sostre a la resta de l'edifici. 



4. Aportació Escola i Socialització de llibres. 

Es comenta, que actualment el número de socis ha disminuït i si no van augmentant no 

podrem fer la mateixa aportació dels altres anys a l'escola. Això pot repercutir en 
socialització, mobles escolars, etc 

5. Nova Comissió de sostenibilitat i actual comissió de mobilitat. 

- La nova comissió de sostenibilitat queda aprovada per tal de treballar conjuntament amb 
l'escola, maneres de fer l'escola més sostenible i curosa amb el medi ambient. 

- La comissió de mobilitat, que es va crear per tal de fomentar maneres d'arribar a l'escola 
sense cotxe i amb seguretat, ha estat tancada per falta de moviment. 

6. Reactivació projecte pati i comissió de pati 

- Aquest curs s’ha reactivat la comissió de Pati. Es faran reunions amb l’escola per tal de 
conèixer les demandes que hi ha i poder fer propostes i treballar des de la comissió de 

pati. Alguns exemples de coses a fer: arreglar tipi, pintar totxanes mòduls de dalts, 
pintar mòdul amb pintura de pissarra, etc... 

- Es comenta que la disponibilitat de les famílies així com les restriccions per la COVID 
també és un punt a tenir en compte.  

7. Valoració menjador 

- El 19 d’octubre es fa la visita de control del menjador al Sala i Badrinas, a l’Auró no s’hi ha 
pogut anar. S’explica que amb la covid és molt complicat fer les visites. Es comenta que hi el 
nivell de soroll és normal, s’observa que cada bombolla té el seu espai assignat i que hi ha 

suficient espai entre ells per mantenir la distància de seguretat, es comentar que els 
monitors han d’estar més pendents de la canalla, i sobre que la qualitat i temperatura del 

menjar és correcte, però no condimenten l’amanida. Es comprova que a P3 es treuen les 
sabates per descansar. Queda anotat per comentar a la reunió de seguiment amb Serhs.  

- Torns de menjar: Es comenta que alguns cursos dinen molt tard, però s'està fent 

seguiment des de l'escola per a que millori, i segons sabem els últims dies han estat dinant 
més d'hora. 

- Comunicació P3/P4: Serhs comunica per mail a les famílies el que han menjat els infants. A 
P4 no havien arribat les comunicacions però ara ja si. 

- Reunió amb SERHS: el 26 d’octubre té lloc la reunió de seguiment amb Serhs, la direcció i 

la comissió de menjador del consell escolar. Es comenta el tema del soroll i els càstics 
desmesurats i ens diuen que ho parlaran amb els monitors. També es demana que es 

condimenti correctament el menjar. Es reclamen més monitors, hi ha algun grup per sobre 



de rati tot hi que el departament ha posat un monitor extra, dels tres un monitor extra dels 
tres que va demanar direcció al departament. Es demana que els monitors de P3 contactin 

amb les famílies a través d’un mail corporatiu (tema solucionat). Sobre la gestió de 
conflictes i faltes greus Serhs ha de seguir el protocol del centre. Es comenta que s’observa 

una falta d’atenció dels monitors sobre els alumnes i es demana que estiguin més pendents, 
Serhs s’ho anota per parlar-ho. Es comenta el tema de la devolució de l’import en cas de 
confinament doncs no estem d’acord en que no s’aboni íntegre i posem queixa a 

l’Ajuntament. Es pregunta sobre les activitats de migdia i ens diuen que han enviat el 
projecte a direcció. 

- S’elabora un protocol de queixes disponible al bloc. 

- Gestió del servei de menjador durant un confinament: Es parla de l'acord al que s'ha 
arribat amb l'ajuntament per a retornar només el cost del monitoratge durant un 

confinament, i la possibilitat de venir a buscar el dinar a l'escola.  

En general hi ha moltes queixes sobre el servei de menjador i la gestió. 

8. Enquesta Jornada continuada 

− Es va crear el grup de treball sobre la Jornada Escolar i la reforma horària per tal de tractar 
aquesta inquietud. Es comenta que s’està treballant en una enquesta per passar als socis de 

l’AMPA per saber si les famílies volen un canvi de jornada o no, per saber el grau d’interès i 
si necessiten més informació. També s’explica que la Pepeta està preparant un webinar amb 

representants de les dues plataformes més conegudes per debatre el tema a nivell de 
Terrassa. Les famílies associades aquest curs representem al voltant d’un 75% de les 
famílies del centre. 

− En funció dels resultats es valorarà el camí a seguir, doncs cal un 75% de participació i que 
d’aquesta participació un 75% sigui a favor del canvi de model de jornada escolar.  

− Es comenta que la posició de l’Ajuntament no és molt favorable al model de Jornada 
Continuada. 

− S’explica la línia del departament d’educació 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.  

9. Extraescolar 1er d’ESO 

Valoració estat actual i inscripcions: s’explica que han baixat molt les preinscripcions 

d’extraescolars. Es destaca es va dedicar molt d’esforç en elaborar tota una proposta per a 

1er d’ESO, basada en els resultats de l’enquesta específica que es va fer per a ells. Però que 

finalment no es va inscriure cap alumne, creiem que un dels motius és que moltes famílies 

han apuntat als seus fills en conjunt a una extraescolar fora de l’institut. Tot i que la 

comissió es pregunta per què no ha funcionat l’oferta doncs estava basada en els interessos 

indicats per les mateixes famílies de 1r d’ESO. 



10. Precs i preguntes.  

La valoració dels grups confinats es positiva, no tant quan únicament confinen només a un 

alumne. Es comenta que les primeres setmanes pels alumnes confinats parcialment va ser 

difícil, hi havia poc contacte amb l’escola, poc material per seguir el curs... 

Es comenta que aquest curs les fotos s’envien des de Dinantia i depenent de l’activitat es 

pengen al bloc, però no totes.  

Pregunten si es pot demanar a l’escola que enviïn fotos de les aules per veure com han 

quedat després de la reorganització dels grups ja que les famílies no hi podem entrar. Per 

que encara no han rebut cap fotografia pel Dinantia. 

Es comenta que cal millorar la comunicació delegat/da tutor/a, que si tenen qualsevol 

inquietud poden parlar directament amb el tutor o tutora de la seva classe.  

Es recorda l’obligatorietat de la inscripció per a ser membre de l’AMPA i tenir dret a vot 

 

 

Es tanca la sessió a les 20.15h. 

 


