
 

 

 

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

 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 

NÚM: 13 

DATA: 09/06/2021 

LLOC: Videoconferència + presencial 
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1. Lectura i aprovació acta de junta anterior.  

Es procedeix a la lectura de l’anterior acta de Junta i s’aprova sense cap esmena. 

2. Extraescolars 2021-22: resultats enquesta i proposta 

S’explica que a l’enquesta va sortir que es preferia qualitat a les extraescolar que s’oferissin 

el curs vinent.  

Es comenta que finalment s’ha canvia d’empresa d’extraescolars i que es faran amb Unió 

Lleure. 

S’oferirà acollida matinal a partir de les 7.30h sempre i quan les families ho demanin a l’AFA 

i s’arribi a un mínim de 7 nens, i prèvia aprovació en Consell Escolar. 

Es vol crear la comunitat Sala i Badrinas el curs vinent, fent una samarreta per les activitats 

que surtin i així els nens i les nenes es sentin que fan equip.  

Quan les activitats estiguin tancades i aprovades en Consell Escolar, es farà arribar a les 

families, però la idea es oferir streetdance, basquet, futbol sala, patinatge, volei, arts 

marcials, anglès amb Mon idioma, piscina al Petit Estel, programació i robòtica que seguirà 

amb Codelern, s’oferirà també l’activitat de Hàbits d’estudi i Esplai. L’Esplai anirà lligat amb 

les activitats de l’Esplai segle XX que es faran els dissabtes per la tarda al casal del barri. 

Les activitats s’oferiran 2 dies a la setmana, excepte hàbits d’estudi que és un dia per 

setmana, piscina que és un dia a la setmana però s’obren dos grups en dos dies diferents i 

anglès que pots triar un dia o dos, i l’acollida matinal i esplai que pots triar d’un a cinc dies 

els dies que es necessitin en diferents franges horàries. 

Pregunten si piscina es pot incloure dins de l’horari lectiu, i es respon que s’ha preguntat a 

l’escola i ens han dit que no pel tema de jornada lectiva, transport, cost, segregació, etc.. 

Ens pregunten si hi haurà descompte per segons, tercers germans i per families nombroses. 

S’està acabant de parlar amb l’Isma i s’informarà quan estigui tancat. 

 

3. Menjador: visites de seguiment 

S’han fet 3 visites al menjador aquest mes de maig/juny.  

Es va fer una visita al primer torn (Dani Soto) En general ha millorat respecte l’última visita, 

segueix fallant el tema de les ratis amb els monitors, la dificultat dels grups bombolla ja que 

un mateix monitor porta mes d’un grup bombolla. El tema de respectar horaris dels torns 

també ha millorat.  

No es segueix programa d’activitats si no segons el que els nens demanen, necessiten. No 

s’han vist coses greus però en resum falten monitors i una mica de falta d’organització. Es 

va parlar amb la coordinadora de la falta de vetlladores. Des de la Junta de l’AFA si està a 

sobre. 

Es va fer una altra visita al segon torn (Jessica) nivell de soroll és bastant alt. El menjar 

estava bé de temperatura, hi havia nens que els hi va agradar, d’altres no. Les quantitats 

són correctes. Es posa sal al menjar si els nens o demanen.  

Hi ha activitats programades, però molts nens no les volen fer.  



També veu que falten monitors a 4t, 5è i 6è, el monitor de reforç no és suficient. I quan 

plou es fa evident que un monitor per 3 bombolles és insuficient. 

No es mantenen les distancies entre els grups bombolles, no es respecten els grups 

bombolles.  

La sensació és que falta personal qualificat. 

Tampoc es veuen incidències greus. 

Visita ESO (Jessica) molts menys alumnes, molt ampli, lluminós, molt ben organitzat. Hi ha 

hagut molts canvis de monitors, aquest sembla que està funcionant bé. Es veu tot bastant 

correcte. El coordinador comenta que falta personal qualificat i motivat. Les quantitats 

també estan bé i a nivell d’activitat es deixa que els alumnes facin el que els venia de gust. 

Es va visitar la cuina i tot molt correcte, molt net, ben organitzat. No hi ha nens amb NEE ni 

al Sala i Badrinas (1ESO) ni a l’Auró a l’hora del menjador. 

L’any vinent seguirà sent SERHS qui portarà de nou el menjador. 

4. Seguiment construcció nou edifici 

El procés participatiu ja està tancat. Encara no està acabat el projecte. No ens han aclarit si 

podrem tenir accés als planells definitius. Els metres quadrats són els que fins ara sabíem, 

uns 6000. La pista esportiva no s’ubicarà a la part central del pati, per que no es vol que 

sigui la protagonista de la vida del pati. No es poden demanar mes metres quadrats. Es 

comenta que el 4 de maig la comissió d’edifici i la junta van tenir reunió amb l’Ajuntament 

on els van informar que la licitació d’enderrocs està en marxa i d’aquí a poc començarem a 

veure excavadores i que es cedeixen els metres de la central pneumàtica de recollida de 

residus. A premsa ha sortit que podria ser que inauguréssim el nou edifici el curs 2023-24 

però l’arquitecte ha dit que el més probable és que sigui al 2025-26. Hem de ser realistes. 

Seguirm fent seguiment al setembre de l’evolució del nou edifici.  

Sobre les obres a l’Auró, es faran al juliol per tal que els alumnes puguin començar el curs al 

setembre amb normalitat, tal i com ens van informar al febrer.  

5. Comissió colònies: Valoració i relleu. 

 

La valoració de l’Anna Martínez, que és qui l’ha portat, és que aquest any no s’han pogut fer 

massa activitats, i poca participació.  

Expliquem que l’objectiu de la comissió és fer comunitat i poder ajudar a les famílies que 

vulguin participar per tal que les colònies surtin més econòmiques, per fer veure als nens el 

valor i el cost de les coses.  

Es demana que hi hagi més participació.  

Es planteja fer un relleu.  

S’explica que es farà reunió i s’enviarà formulari per tal de fer crida a les families.  

Es recorda que el tema de la loteria s’ha de començar a fer tràmits al mes de juliol. 

 



6. Projecte de Socialització 

S’ha parlat amb l’escola i encara no saben quins llibres arribaran. Fins el setembre no 

sabrem res.  

Hi ha llibres de lectura d’angles (26) per folrar. Es comenta que hi haurà molt menys volum 

de llibres per folrar.  

La junta comenta que l’escola explica que els alumnes cuiden molt bé tant el material 

socialitzat  i llibres. 

7. Altres actuacions i valoració curs 2020 – 2021  

 

La valoració és bona. Tant els nens com les famílies necessitaven tornar a la “normalitat”. 

Actuacions:  

- Es va demanar que es vingués a treure les rates de sota el pont, sense resposta. 

- S’ha demanat revisar les arrels dels arbres del patí de baix, s’han presentat tres 

instancies i la resposta és que no es poden treure les arrels perquè perilla l’estabilitat de 

l’arbre. Es demana que es posi terra nova. Estem a l’espera d’inspecció i resposta. 

- S’ha demanat posar radar pedagògic (ja hi havia estat), no hi ha resposta tampoc. 

- S’ha aconseguit que es canviés tot el sostre de l’Auró, no només de les aules del nens i 

nenes del Sala i Badrinas.  

- S’ha demanat a l’Ajuntament que es treguin les plaques metàl·liques per que són 

perilloses, i aquest n’ha posat planxes de plàstic mentre la generalitat fa la reparació del 

clavegueram. 

- S’ha posat el tendal al pati de infantil. S’està revisant si falten mes ombres i que el pagui 

l’Ajuntament amb l’aportació de 300.000 del pla de xoc d’equipaments de la Diputació de 

Barcelona, ja que ara per ara l’ha pagat l’escola amb el pressupost de les famílies.  

- S’ha reclamat que el departament pagui la taula de pícnic cremada però de moment han 

respost a la direcció que no està coberta per l’assegurança i s’està revisant amb 

l’Ajuntament i amb el departament. 

- Ens canviaran la cistella de basquet del pati de dalt.  

- Demanat subvenció pel casal d’unió lleure. A l’espera de resposta. 

Valoració delegades:  

- Una delegada de 6è comenta sobre les colònies que a 6e s’ha fet la cooperativa i que els 

nens si que han pogut gaudir d’això. Pel que fa al tema mascaretes a l’hora del 

menjador comenta que potser el tema de positius que hi ha hagut han vingut per aquí, i 

que no té bona sensació. 

- L’Anna Ceballos, representant al Consell Municipal del Districte 3, comenta que es poden 

proposar idees pel pla educatiu del districte, que hi ha un pressupost de l’ajuntament 

destinat a cada un dels districtes. 



- En general la valoració de les famílies és molt bona. 

8. Precs i preguntes 

 

No hi ha precs i preguntes però al revisar l’acta ens adonem que no hem parlat de dos 

temes, ho comentem al grup de delegades i ho afegim a l’acta: 

- Preu del xandall: la junta ha tornat a negociar amb la botiga Tres de Deu que no pugin 

el preu del xandall, així doncs, tenim els mateixos preus des del curs 2017-18 i aquest 

serà el quart curs que estem pagant el mateix import. 

- Pel curs 2021-22 es torna a la quota de soci de 30€ anuals per família, que s’ha de 

pagar durant el mes de juliol.  

Es tanca la sessió a les 20.30h 


