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ORDRE
DEL DIA
PUNTS

Presentació de l’AMPA
Assemblea Extraordinària: ratificació càrrecs junta
directiva
Aprovació canvi de nom de l'Associació
Aprovació nous estatuts
Estat de comptes: Balanç i Pressupost
Precs i Preguntes
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QUÈ ÉS
L'AMPA?

És una entitat sense ànim de lucre, que agrupa les
mares i els pares de l'institut escola amb l’objectiu de

promoure la participació, col�laborar amb les activitats
educatives del centre, afavorir al màxim el creixement
dels nostres fills i filles i donar suport i complementar

les activitats que realitza la pròpia escola.
Aquesta tasca es duu a terme, amb voluntat

desinteressada, per part de totes les mares i els pares
que formen part de la junta o comissions.



QUÈ FEM A
L'AMPA?

Vetllem per una Educació Pública de Qualitat

Facilitem la relació entre les famílies, la direcció
i el professorat de l’escola. 

Gramshire Elementary School | 2020

Representem a les famílies al Consell Escolar i les
institucions educatives. Cooperem en l’elaboració del
projecte de centre.

Organitzem els serveis d'interès de l'alumnat: matiners,
extraescolars i la socialització de llibres. I també
activitats i xerrades per les famílies.
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COMPOSICIÓ
DEL CONSELL
ESCOLAR



OBJECTIUS PRINCIPALS

Col.laboració

El seu funcionament es
basa en el diàleg i en la

col�laboració amb tothom:
pares, mares, alumnes,
professors i direcció de

l’escola. Promoure la
participació de les mares,
els pares dels alumnes en

la gestió del centre.

Orientació i suport

Orientar a les famílies en
l’exercici dels seus drets i

obligacions com a
membres d’un centre.

Donar suport i assistència
als membres de

l’associació, tutors,
professorat i alumnat del

centre.

Educació 

Treballar per una
educació pública i de

qualitat és responsabilitat
de tots. I fer-ho des del

diàleg, el debat i la
intel.ligència col.lectiva és
més enriquidor, divertit i

agradable.



ORGANIGRAMA

Junta Directiva

Delegades i delegats de classe

Comissions de treball
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Ens organitzem en comissions
de treball

EDIFICI
Amb la unió de les

famílies hem aconseguit
ser Institut Escola.

Lluitem per la
construcció de l'edifici

nou de l'Institut Escola. I
vetllem pels espais del
centre: tant als mòduls

com a l'espai compartit a
l'Auró.

1

EXTRAESCOLARS
 Organitzem l'acollida, les

extraescolars i el casalet, fora
de l’horari escolar, ajudant-

les famílies a conciliar la vida
laboral i familiar. Servei

gestionat per l'Eina
Cooperativa

2

SOCIALITZACIÓ
DE LLIBRES

Revisa i fa el manteniment
dels llibres de tots els

cursos
Numera i folra els llibres
de text a l’inici de cada

curs.

3

MENJADOR
El servei de menjador

està en mans de Serhs.
Fem un seguiment per a
garantir que el servei de

menjador sigui de
qualitat, saludable i que

respecti totes les
necessitats dels infants
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COMISSIÓ EDIFICI



COMISSIÓ EDIFICI
30 D'ABRIL DEL 2019: Aprovació pressupost construcció edifici Escola Sala i Badrinas

12 DE NOVEMBRE DEL 2020: Anunci oficial de SS.TT Ja som Institut-Escola

10 DE FEBRER DEL 2020: Es signa el conveni de col�laboració entre l'Ajuntament i el
Departament d'Educació per a la construcció de l'edifici de l'Institut Escola

24 D'ABRIL DEL 2020: S'inicien els tràmits per a urbanitzar el terreny de l'antiga fàbrica
Sala i Badrinas, on anirà el futur edifici de l'IE

30 DE SETEMBRE: El ple de l'Ajuntament aprova la resolució per aportar un pressupost de
2.2milions d'euros per al nou institut escola

13 D'OCTUBRE DEL 2020: El Govern aprova la creació administrativa de l'IE

A finals de novembre ens han de convocar a una reunió de seguiment.





COMISSIÓ DE MENJADOR
El servei de menjador el realitza SERHS FOOD EDUCA des del 2016. És l'empresa privada
concessionària del servei de menjador de l'Ajuntament per a totes les escoles públiques de
Terrassa. L'Ajuntament, segons contracte, ha renovat per un any més mínim, la licitació
amb Serhs mentre prepara la nova licitacició i amb la postura en contra de totes les
AMPAS/AFAS de l'escola pública de Terrassa.

L'AMPA no gestiona en cap moment el servei de mejado. Però sí que mira de vetllar per
garantir que tant el menjar coma  així com el monitoratge siguin de qualitat. Volem
remarcar que NO som responsables de la gestió del servei ni de les comunicacions que
SERHS està obligada a fer a les famílies.

L'AMPA mira de facilitar que arribi la informació general de SERHS a totes les famílies,
penjant tot el que és d'interès general al bloc de l'AMPA.

La comissió de menjador està formada per persones voluntàries que fan les visites de
seguiment quan poden doncs moltes treballen i per això deixen les seves criatures al
menjador.



COMISSIÓ DE MENJADOR
Tenim representació a:

- La comissió de menjador del Consell Escolar del centre, 
- La Comissió de Menjador de la Pepeta
- La Comissió Municipal de Menjador.

QUEIXES:
- Us podeu adreçar directament a la coordinadora i/o a l'oficina de Terrassa
- Podeu parlar amb la direcció del centre, us ajudaran en tot el que puguin.
- Si la solució no és satisfactòria contacteu amb la comissió de menjador de l'AMPA, que
analitzarà el cas i farà les gestions oportunes per solventar el cas. Contactarà amb Serhs
i/o notificarà a la Junta de l'AMPA.

Tant des de l'AMPA com des de la direcció, dels casos que ens assabentem, no permetrem
mai que es vulneri cap dret bàsic dels infants sobre tot en casos de vulnerabilitat, per un
tema econòmic-administratiu.
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USUARIS DE

MITJA
2020-21

COORDINADORA MENJADOR INFANTIL-PRIMÀRIA

Elena
menjador.salabadrinas@grupserhs.com

678678575

COORDINADORA MENJADOR SECUNDÀRIA

Montse
menjador.presidentsalvans@grupserhs.com

678678969

INCIDÈNCIES, FALTES,
DIETES...

WEB: IARA SERHS FOOD EDUCA
APP



GESTIÓ
ADMINISTRATIVA
Per a gestions de rebuts, altes i baixes...

OFICINA TERRASSA
oficina.terrassa@grupserhs.com

93 854 48 02

COMISSIÓ
MENJADOR

Queixes sobre cobraments indeguts,
queixes sobre el servei: qualitat del

menjar, qualitat del monitoratge, si no
us arriben les comunicacions de Serhs...

QUEIXES

menjadorsib@gmail.com



INFANTIL-PRIMÀRIA
2020-21

SECUNDÀRIA
277 famílies associades

11 famílies exemptes SS.SS

AULES: P3 A 1R
12:30-13:30 Dinar

13:30-15:00 P3 migdiada
P4-1r esbarjo

MENJADOR: 2N A 6È
12:30-13:30 2n-3r Dinar

13:30-15:00 2n-3r Esbarjo

12:30-13:30 4t-6è Esbarjo
13:30-15:00 4t-6è Dinar

Horaris adaptats al protocol d'obertura
del centre

MENJADOR: 1R ESO
Dilluns, dimarts i dijous 12.30 a 15.00h
Dimecres i divendres 14.30H a 15.30



Ens organitzem en comissions
de treball

MOBILITAT
Com millorem els

accessos a l'escola? Com
fem que siguin més

sostenibles? Per
l'autonomia i seguretat

dels infants

5

FAMÍLIES
Fem escola. Coneixem-

nos entre tots i totes
proposant activitats!

Organitzem xerrades i
activitats per les famílies
fora de l'escola. Tenim un

espai per ajudar les
famílies noyvingudes

amb l'idioma, els tràmits..

6

FESTES
Organitzem les festes
coordinant les accions

amb l'equip docent. Quin
nou "pollastre" podem
muntar per passar-ho

bé?

7

CARNESTOLTES
Surtim a la rúa infantil cada
dos cursos, aquest curs no
ens tocaria però al ser el

10è aniversari del centre i si
la Covid ens deixa hi

sortirem. Ens ajudes a ser
la comparsa més

multitudinària?

8



El curs 2019-20 la comissió de famílies va organitzar les següents xerrades i
activitats:

Excursió al Bosc pintat de poblet
Fotos de Nadal
Xerrada sobre sexualitat a càrrec d'Irene Soriano
Xerrada sobre dificultats en l'aprenentatge a càrrec de Begoña González
Taller de cuina saludable a càrrec de Cristina Olivares
Jornada lúdico-reivindicativa i pel medi ambient: plantem una llavor! amb
materials reciclats

La Covid ens va obligar a cancel�lar la segona xerrada sobre sexualitat, sobre
intel�ligència emocional i el taller de cuina saludable.

COMISSIÓ DE FAMÍLIES



La Covid ens va obligar a cancel�lar moltes activitats, però durant el confinament
no vam deixar mai d'estar presents: El vídeo "Tot anirà bé" i totes les activitats que
hem fet virtualment com St. Jordi. Units malgrat la distància social,

També tenim l'Espai Famílies en col�laboració amb el centre per acollir a les
famílies nouvingudes amb el funcionament del centre, l'afa...que tenen una barrera
idiomàtica, fent sessions de conversa en català per exemple.

COMISSIÓ DE FAMÍLIES



El curs 2019-20 la comissió de festes junt
amb l'escola va organitzar les següents
festes:

Festa de la castanyada i halloween

Anem a buscar el Tió

La Covid ens va obligar a cancel�lar la festa
de fi de curs i la festa de fi de promoció de
6è organitzada per les mares i pares
d'aquests alumnes.

COMISSIÓ DE FESTES



COMISSIÓ DE CARNESTOLTES
El curs 2019-20 vam sortir a la Rúa Infantil del
Carnestoltes de Terrassa

Va ser un dia històric.
La nostra comparsa, "Els súpers del Sala i
Badrinas" a part de passar un gran dia i
disfrutar moltíssim, vam resultar ser un dels
premiats de la Mascarada.

A veure si aquest curs la Covid ens deixa, per
que és el 10è aniversari de l'institut Escola i ho
hem de cel�lebrar



Ens organitzem en comissions
de treball

SOTENIBILITAT
Compromesos amb el

medi ambient. Comissió
de nova creació

9

COMUNICACIÓ
S'ocupa de tenir al dia

tota la informació
d'interès per a les
nostres famílies

10

PATI
Millorem el pati pels

nostres infants?

11

COLÒNIES
Fa activitats per a recaptar

diners per a que les
colònies siguin més

econòmiques.

12



COMISSIÓ DE SOSTENIBILITAT

Comissió de nova creació que s'estrena amb
una xerrada sobre el Medi Ambient, per a totes
les famílies el dia 26 de novembre a les 18:00h



COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ



Aquest curs reactivem la comissió de pati junt amb l'institut escola.
Amb l'objectiu de tenir un pati més amigable a la zona dels mòduls,
per a tots els alumnes, des de P3 fins a 6è.
Jornades de manteniment: 
Treure i canviar les teles fetes malbé del tipi
Retirada del caminet de troncs que s'han fet malbé
Pintar nous jocs de terra
Afegir noves zones de joc tant a infantil com a primària
Adquirir 2 taules de picnic pel pati de primària i nous elements tant
de joc com esportius.
Famílies us necessitem per poder-ho fer! Tots junts fem pinya per
l'institut-escola que tant estimem i cuidem.

El centre va rebre un donatiu de gespa artificial que es va col�locar
al pati d'infantil.

COMISSIÓ DE PATI



Aquesta comissió s'encarrega d'organitzar activitats per tal que les
colònies siguin més econòmiques i que cap infant es quedi sense
poder anar-hi per motius econòmics. En questes activitats hi poden
participar totes aquelles famílies que vulguin i que els seus filles/es
vagin de colònies aquest curs. 
A més a més, a part de passar-ho bé, ens coneixem, fem pinya i
comunitat.

Tenim paradeta de castanyes, fem xuxes de halloween, nadal, el
Quinto, Roses de xuxes i llibres per St. Jordi, berenars, venem
polvorons i loteria

La Covid no ens va deixar celebrar St.Jordi, ni molts berenars i pel
que anem de curs tampoc podem fer altres activitats. Només loteria
de moment.

COMISSIÓ DE COLÒNIES



Per què ser soci de l'AMPA

Millora de l'ensenyament
Implicar-te en l'educació dels infants, participant a l'escola  

en millora el rendiment

Per fer pinya 
El motor que fa avançar l’Ampa som les famílies. Amb una

AMPA amb força, l'escola és més forta.

Participar a les assemblees
 Per intercanviar idees, recursos. iniciatives i tractar
tots els temes que afecten a l’educació dels nostres

infants i prendre decissions colectivament. 

L'AMPA és una part més de l'institut-
escola

Per tractar els temes que afecten a tot el col�lectiu de les
famílies. 



Avantatges pels socis de l'AMPA

Canguratge per a reunions Acollida i Extraescolars

Socialització de llibresDescomptes i activitats gratuïtes



COL.LABORA AMB L'AMPA

Aportant idees Cooperant a les
comissions

Participant en les
activitats que fem.

Assistint a les reunions.



Si creus en el projecte de l'AFA i vols una educació
d'excel�lència per a la nostra canalla, t'animem a formar part

de la nostra comunitat educativa. Participa i gaudeix de la
vida del centre. Quota de soci: 

Noves inscripcions: 30€ anuals per família
Renovacions: 20€ anuals per família

#somSalaiBadrinas
#InstitutEscolaSalaiBadrinas

#femfamília#femescola#fembarri#femciutat

APUNTA'T A L'AFA



CONTACTA'NS

ampasalaibadrinas@gmail.com

Consulta tota la informació que necessites al nostre bloc.

https://salaibadrinasampa.wordpress.com/

@salaibadrinas

@AmpaSB

@ampasalaibadrinas

https://salaibadrinasampa.wordpress.com/
https://www.facebook.com/salaibadrinas/?eid=ARBuMAoFhS1hwI36_e9w-pU3wQWLt-L4qizc1ZF2rqZFLcV9FqR_KHV1dhQSwu7E3oPoxbfvhOXGOQZj

