
 

 

 

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

 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 

NÚM: 09 

DATA: 03/02/2021 

LLOC: Videoconferència https://meet.google.com/vvu-wksb-kzz  

HORARI: 18.30h –20.10h 

 

ASSISTÈNCIA:  

Jessica Saduskie, Elisabeth Notivoli, Anna Martinez, Ana Moreno, Ana Mª Subias, Anabel Romero,             
Anna Ceballos, Anna Ramon, Annabel Planas, Cari Ramirez, Javier Lacárcel, Jordi Cantó, Lidia             
Antón, Mari Carmen de Dios, Marina Moncal, Marta Gascón, Mercè Extremera, Munia Pastor, Noelia              
Valencia, Noemí García, Patricia Jimenez, Xavi Riquelme, Míriam Humet,  

EXCUSATS: 

Paco Serrano,Amèlia Fernández, Marta Morell, Lidia Vidiella, Mª Luisa Sánchez, Mercè Cama, Mireia                        
Busqué, Khadija Sahli, Melania Nievas, Anna Berney, Mireia Quirós, Anna Mª Rodríguez,  

 

ORDRE DEL DIA 

1. Lectura i aprovació acta de junta anterior. 2 

2. Edifici: projecte participatiu 2 

3. Reactivació projecte de pati i comissió de pati 3 

4. Menjador: visites (nou protocol), licitació i valoració 3 

5. Festes en pandèmia: Carnestoltes i festa 10è aniversari 3 

6. Portes obertes 4 

7. Precs i preguntes 4 

 

 

 

 

 

https://clicktime.symantec.com/3VbNmjuXPiNx9i7ZBECJDWs7Vc?u=https%3A%2F%2Fmeet.google.com%2Fvvu-wksb-kzz


1. Lectura i aprovació acta de junta anterior.  
Es procedeix a la lectura de l’acta de la reunió de Junta del 27/10/2020, no hi ha esmenes  i 

s’aprova per majoria dels assistents .  

2. Edifici: projecte participatiu 
El procés participatiu ve a ser una pluja de idees, la direcció del centre enviarà un Dinantia a 
totes les families per tal que cada una de nosaltres pugui dir com ens agradaria que fos el 
nostre institut-escola.  

Es crearà una comissió mixta formada per la direcció de l’institut escola, portaveus dels 
docents i dels alumnnes, i portaveus de les famílies a través de la junta de l’AFA i membres 
de la comissió de seguiment de l’edifici. El barri ho treballarà amb l’Ajuntament. 

S’exposa i explica el planell on anirà ubicat el nou edifici:  

 

Es mantenen duess naus pel valor històric que tenen. El terreny no és pla, el pati podrà tenir 
zona verda precisament perquè el terrenys és muntanyós. Hi haurà tres entrades, la 
principal pel Carrer Prim, una de més institucional per la Ctra de Rubí i una per un carrer de 
nova creació de tràfic restringit, una biblioteca amb acés des de fora per ser equipament 
municipal, també una sala de l’AFA amb accés des de l’exterior. Es comenta que 
l’equipament educatiu s’ha d’integrar en l’Educació 360, lligar-lo amb les necessitats del barri 
i de la ciutat. Com ara que la pista poliesportiva s’integri en el projecte de patis oberts. 

Al Febrer s’aprovarà el darrer tràmit administratiu per a la urbanització del terreny, a partir 
d’aquest moment hi ha 6 mesos per que comenci el projecte d’enderroc que durarà 3 mesos. 



A partir d’aquí ha de començar la urbanització del solar que pot durar 12 mesos. 
Simultàniament es treballa en el procés participatiu, la licitació de la redacció del projecte i la 
licitació de les obres. Pel que ens diu el tècnic d’obres, no es creu que es pugui inaugurar 
fins el curs 2024-25, tot i que es farà el possible per escurçar terminis. 

3. Reactivació projecte de pati i comissió de pati 
Durant aquest curs s’ha reactivat la comissió de pati, tot i l’actual situació de la COVID. Es 
fan reunions periòdiques amb la comissió de pati de l’AFA i la comissió de pati de l’escola.  

Per ara s’ha arreglat el tipi, s’estan pintant els mòduls de dalt de colors i pintant una zona de 
pissarra, i es van treure els troncs fets malbé ja que eren perillosos.  

Es compraran dues taules de pícnic per part del centre, i es volen fer coses també al pati 
dels “grans”. El centre comprarà també el toldo d’infantil que es posarà durant el mes de 
març. 

4. Menjador: visites (nou protocol), licitació i valoració 

S’explica que s’ha creat un nou protocol de visites al menjador amb una fitxa de control 
unificada per totes les escoles públiques de Terrassa. Degut a la covid i al procés 
d’elaboració del nou protocol per part de la Comissió Municipal de Menjador, on hi som 
representades les famílies a través de la Pepeta, no ens deixaven fer visites, ara ja es 
podran fer seguint uns criteris com per exemple que no acaben d’agradar:  

- Una única visita trimestral 

- S’ha d’avisar a Serhs i a l’escola amb un dia d’antelació.  

Es va demanar quina formació tenen els monitors, se’ns va informar que era una formació 
interna i hem demanat més detalls. Ens van comentar que es feien formacions segons 
necessitats i que n’estaven preparant una de gestió de conflictes. 

No ens arriba informació de la situació del menjador a l’ESO. Es comenta per part d’una de 
les delegades que hi ha una noia que es diu Cristina com a monitora, però no ho sabem del 
cert. I hi ha alguna queixa. Una altra de les delegades comenta que hi ha un monitor que es 
diu Dani i que la seva filla està contenta.  

Des de l’AFA s’ha demanat que ens enviïn un correu amb el llistat de monitors.  

Una delegada de P3B expressa el neguit que tenen les famílies degut a un problema que va 
sorgir amb una de les monitores. S’explica que la família que va tenir els problemes es va 
dirigir a la Direcció del centre i a Serhs, es va dir que era un tema personal i no es va donar 
cap més explicació. Es va decidir que fos la família qui havia de respondre a les altres 
famílies ja que va ser aquesta mateixa família que ho va comunicar per WhatsApp al grup 
del seu curs. Des de l’AFA es va contestar a les persones que van preguntar per aquesta 
qüestió. També des de direcció s’ha donat resposta sobre aquest tema a les famílies que han 
preguntat. I es comenta que des de Serhs també han donat resposta tot i que remarcant 
que ho han de fer a través de l’AFA. 

Encara hi ha queixes de P3 ja que a vegades no arriba informació de per exemple si els nens 
i les nenes han menjat bé o no. Es comenta que s’insistirà a Serhs per a que no es deixi 
d’informar i que s’informi també als esporàdics. Degut a situacions de confinament hi tornen 



a haver queixes pel que fa al cobrament dels rebuts de menjador, es va fer una queixa 
general de totes les escoles de Terrassa a l’Ajuntament, però la situació és la mateixa.  

5. Festes en pandèmia: Carnestoltes i festa fi de curs 
Aquest curs no hi ha rua de Carnestoltes. S’ha de decidir si la partida d’aquest any de 700€ 
destinada al Carnestoltes es reserva per la festa del 10e aniversari de l’institut escola o per 
la partida de carnestoltes del proper curs.  

La comissió de carnestoltes ha preparat un taller de màscares amb oueres per fer una festa 
virtual. Aquest taller s’ha enfocat en el tema de sostenibilitat i des de la comissió de 
sostenibilitat s’ha creat un grup de WhatsApp amb la finalitat de reciclar, no malbaratar, fer 
intercanvi de disfresses, etc.. 

6. Portes obertes 
Les portes obertes d’aquest curs seran presencials però amb un aforament limitat i l’AFA no 
hi pot ser present. Es faran durant la primera setmana de Març.  

Es proposa fer un vídeo explicant l’experiència de ser membre de l’AFA i es demanen 
voluntaris, per ara s’ha ofert la Marina Moncal.  

 

7. Precs i preguntes 
Es pregunta què es farà amb els diners recol·lectats per la comissió de colònies, es torna a 
explicar el funcionament del repartiment de diners i s’explica que no hi pot haver un benefici 
per que la finalitat de l’AFA no és lucrativa i que no es repartiran si aquest any els nens i 
nenes no poden anar de colònies. També es diu que els diners es van acumulant per quan 
els nens puguin anar de colònies. En tot cas, si no es pot anar de colònies el centre 
retornarà els diners que les famílies hagin avançat tal i com va informar en un Dinantia. 

La Munia explica que ha rebut un mail d’una altra escola dient que les colònies s’han 
anul·lat. Nosaltres des de l’AFA no tenim cap notificació respecte a aquest punt i es diu que 
es preguntarà a direcció. 

Es comenta de nou que hi ha problemes a les entrades i sortides de P3 per les llargues cues 
que es formen i l’estona d’espera. Pregunten si es poden fer entrades separades per cada 
grup i es diu que es preguntarà a direcció, tot i que creiem que tal i com es fa ara és més 
segur i es controla millor que no s’escapi cap criatura. 

Sobre la festa de promoció de 6e es comenta que les famílies d’aquest curs estan mirant 
diferents opcions i que es contactarà amb l’AFA per tal de decidir que es fa aquest curs.  

L’Anabel demana que es tingui més cura a l’hora d’enviar segons quins missatges al grup de 
WhatsApp de delegades ja que hi ha un grup de P3 confinat en el moment d’aquesta reunió 
i aquests missatges poden crear malestar. En parlem de la situació, s’explica que els 
protocols de confinament van canviant i queda clar que la situació que es va crear s’hauria 
d’haver gestionat de manera diferent. 

Es tanca la sessió a les 20.10h. 


