
	  

ACTA REUNIÓ AMPA 
Dilluns, 21/01/2014 de 20 a 21.30h. 
  
Assistents: 
19 socis/es i 4 membres de la Junta. 23 persones en total.  
  
ORDRE DEL DIA: 
- Presentació de la nova Junta 
- Resum de la reunió amb la direcció de l’escola 
- Creació de la vocalia d’obres, vocalies vacants (taekwondo i anglès) 
- Informació sobre el casal d’estiu 
- Possible avançament de l’inici de les activitats extraescolars (curs 2014-2015) 
- Altres 
  
1) PRESENTACIÓ DE LA NOVA JUNTA. 
S’informa que s’ha contituït la nova Junta, amb la següent assignació de 
càrrecs: 
 President: Fede García 
 Vicepresident: Gonzalo Gonzalo 
 Tresorer: Jordi Ainaud 
 Secretària: Monse García 
El president de la Junta, a més, serà el representant de l’Ampa al Consell 
Escolar. 
  
2) RESUM DE LA REUNIÓ AMB LA DIRECCIÓ DE L’ESCOLA. 
Amb data 21 de febrer, la Junta de l’Ampa es va reunir amb Àngles Carrasco, 
directora de l'Escola Bogatell), amb qui es van tractar els temes següents. 
- PORTES OBERTES: 
L’Àngels ens explica que cada any la Jornada de Portes Obertes s’acabava 
fent en 2 dies: la convocatòria general i una segona jornada per a les famílies 
que no hi havien pogut assistir. Per experiència, aquesta segona jornada, amb 
una atenció més personalitzada a les famílies, es considera més efectiva, ja 
que resol millor els dubtes i inquietuts de les famílies. Per aquesta raó aquest 
any l’escola ha proposat una Setmana de Portes Obertes del 10 al 14 de març. 
Els interessats podran concertar hora i es distribuiran en grups de 5 o 6 
famílies. 
Per transmetre els serveis i les funcions de l’Ampa, es realitzarà un document 
informatiu que s’es lliurarà a les famílies visitants. 
- COLÒNIES 6è: 
Les tutores de 6è han detectat que hi ha 3 o 4 famílies que no disposen de 
prou recursos perquè els seus fills/es poguin assitir a les Colònies de 6è. Es 
tracta de cobrir entre el 50 i el 100% del cost segons els casos concrets. La 
Direcció demana la col·laboració econòmica de l’AMPA per aconseguir un ajut 
a aquestes famílies. Els membres de la Junta li asseguren aquest ajut. 
- FESTA DE LA PRIMAVERA: 
Direcció informa que aquest any no es celebrarà la Diada de Sant Jordi a 
causa de la proximitat de dates amb la fi de les vacances de Setmana Santa. 



	  

Les mateixes activitats es traslladaran al divendres 30 d’abril, amb el nom de 
Festa de la Primavera. Igual que al Carnestoltes, el tema de la festa serà 
l’alimentació.  
-- MÚSICA: 
Es va plantejar a Direcció la possibilitat que la escola reclamés la permanència 
com a professor de Música de l'actual docent. Direcció ens explica que 
s’intentarà però que és difícil garantir-ho perquè la plaça és estructural i 
s’adjudica mitjançant concurs de mérits. 
- ANGLÈS: 
La Junta proposa una entrevista amb les professores d’Anglès perquè es 
puguin coordinar millor els continguts curriculars amb el nivell de l'activitat 
extraescolar corresponent.  
- OBRES: 
Es comunica que s’acaba d’aprovar el pressupost i el calendari d’obres per a la 
rehabilitació de la zona d’aigües del pati i la reparació de la coberta de l’edifici 
principal. Com que està previst que aquestes actuacions comencin al mes de 
juny i s’allarguin fins al començament del curs 2014-2015, no es podrà realitzar 
a l’escola el casal d’estiu. Es suggereix que contactem amb altres escoles de la 
zona per donar aquest servei. 
S'acorda comunicar-ho a Isabel Alonso (vocal de casals) i demanar-li per la 
possibilitat que el casal es pugui fer en altres escoles del barri, a més d'explorar 
les alternatives que ofereixen els nostres proveïdors habituals. Es tractaria, 
d'entrada, de facilitar a les famílies la inscripció fent-la, com sempre, a la nostra 
escola.  
  
3) CREACIÓ DE LA VOCALIA D’OBRES, VOCALIES VACANTS 
(TAEKWONDO I ANGLÈS). 
La vocalia d’obres estarà representada per Marc Iranzo. 
Es cobreixen les vacants de Anglès (Carme Maturana) i Taekwondo (Miguel 
Ángel Martínez). 
  
4) INFORMACIÓ SOBRE EL CASAL D’ESTIU. 
La vocal de casals (Isabel Alonso) informa que es va reunir a l’escola Vila 
Olímpica el 22 de gener amb Cristina Rodríguez (coordinadora de Serveis 
d’Esplai tant al Bogatell i com al Vila Olímpica), la direcció i l'AMPA del centre. 
La Cristina R. va plantejar el tema i tant el col·legi com l'AMPA van dir-li que no 
veien cap problema a facilitar que els nostres nens i nenes anessin al casal que 
tenen organitzat. 
  
- L'eix temàtic del casal és El MUSICAL 
- Les activitats es realitzaran amb personal de la Fundació Esplai més 
empreses/equips externs per a activitats puntuals 
- No es fa casal ni la darrera setmana de juliol (acaben el 25/07) ni al setembre. 
Es planteja que, potser, els nens/es del Bogatell podríen cobrir aquestes 
setmanes. 
- Tenen cuina pròpia i s'atenen les singularitats. 
- Activitats previstes: coreografies, música, teatre, decoracions, lúdiques, 
esportives 



	  

- Les setmanes també es tanquen amb una estona de portes obertes als pares 
els divendres 
- S'intenten potenciar valors com sostenibilitat, treball entre grups de diferents 
edats, coneixement del barri, etc. 
- Les sortides són principalment dins el barri. A les sortides de tot el dia els 
nens es porten la seva carmanyola 
- Es podran gestionar les inscripcions a la nostra escola 
- Els preus serien els mateixos que els del casal 2013 del Bogatell 
- També tenen servei d'acollida a partir de les 8 
- No hauríem de validar els formularis d'homologacions: ho farien des del Vila 
Olímpica 
  
Es valora una alternativa que ens ha ofert un altre dels nostres proveïdors 
habituals, CET10, que organitza un casal d'estiu a l'IES Icària: 
- CET10 té previst fer un casal esportiu per als alumnes del centre per donar 
continuïtat a les activitats 
- No tenen cuina pròpia. Funcionen amb càtering. 
- No està previst fer cap activitat per als nens i nenes de P3, P4 i P5. 
 
5) AVANÇAMENT EXTRAESCOLARS. 
En vista de la demanda formulada per alguns pares i de l’increment de l’ús del 
Casal de Tarda els díes lectius de setembre, es va proposar l’avançament de 
les activitats estraescolars perquè concidissin amb l'inici del curs. 
A la reunió del 22 de gener amb Xavi Prat (coordinador de CET10) es va 
plantejar aquesta qüestió i va assegurar que no hi hauría cap problema per 
avançar les extraescolars a Primària, però potser a P4 i P5 seria més 
complicat. 
També es consultarà els altres proveïdors (natació, taewkondo, anglès...) sobre 
la viabilitat d’aquesta proposta. 
S’acorda fer un sondeig d’interès entre els pares mitjançant els vocals de les 
diferents activitats per conèixer si seria interessant per als usuaris que les 
activitats extraescolars comencin i finalitzin coincidint amb el curs escolar. En 
funció del resultat d’aquesta consulta es transmetrà la sol·licitud al centre. 
  
6) ALTRES. 
- Un assistent planteja la possibilitat de demanar la col·laboració per al Casal 
d’Estiu a l’Escola Brusi. 
Isabel Alonso explica que és més complicat degut a dos motius: el proveïdor 
d’aquest casal en edicions anteriors (Fundació Pere Tarrés) no té relació amb 
la nostra escola i, d'altra banda, l’escola Brusi és significativament més petita.  
  
- Després de l’èxit de la convocatòria de l’any passat, es confirma la repetició 
de la Festa Esportiva. Es demanen voluntaris per donar idees i ajudar a 
l’organització, col·laboradors/patrocinadors (sucs, esmorzars, trofeus...). La 
celebració es farà la segona quinzena de maig. 
  
- Pel que fa a les obres de les instal·lacions, un assistent recorda la 
conveniència de rehabilitar les pistes esportives. La Junta informa que aquest 



	  

tema no constava en el document de reclamacions lliurat al Consorci junt amb 
les signatures de pares i mares que es van recollir a finals del curs passat, de 
manera que no està inclós a les partides aprovades per a la rehabilitació del 
centre. De totes maneres, també s’indica que el Consorci està assebentat de la 
urgència de dur-ne a terme una reforma, ja que cada vegada que hi ha un 
accident degut a l’estat de les pistes, s’hi envia un informe. Es considera “no 
prioritari” però es té en compte per a properes demandes. 	  


