
ACTA REUNIÓ AMPA 
Dilluns, 17/03/2014 de 20 a 22.30 h. 

Assistents: 
16 socis/ es i 4 membres de la Junta. 20 persones en total. 

ORDRE DEL DIA: 
- Presentació del nou web de l’ Ampa 
- Informació sobre la Jornada de Portes Obertes de l’escola 
- Avançament de l’inici de les activitats extraescolars del curs 2014/15 
- Informació sobre les obres de l’escola 
- Informació sobre els casals de Setmana Santa i d’estiu 
- Qüestionari per als vocals d’activitats extraescolars 
- Festa esportiva 2014 
- Participació de l’escola al Camí Escolar 
- Comunicació entre famílies i professorat 
- Precs i preguntes 

1) PRESENTACIÓ DEL NOU WEB DE L’ AMPA. 
Es comunica que, des de la setmana anterior, ja és operatiu el nou web de l’ Ampa. 
Aquest va ser un dels temes iniciats per a la junta anterior i que, després de molts mesos 
de feina, es pot presentar enguany. Considerem que és una aplicació fonamental per a la 
projecció interior i exterior dels serveis que s’ofereixen des de l’ Ampa. Des de la junta 
s’agraeix l'extraordinària feina realitzada per l’Anna Bargalló i l'Alba Ferrer (vocals de 
comunicació). L’Anna presenta als assistents les característiques diferencials, 
l’estructura i les novetats que s’han introduït respecte al lloc anterior; entre d'altres: blog 
de notícies, Espai Família, calendari, etc. 

2) INFORMACIÓ SOBRE LA JORNADA DE PORTES OBERTES DE L’ESCOLA. 
S’informa que pel nou sistema de presentació de l’escola, mitjançant visites en grups 
reduïts i concertades, era molt complicat presentar als pares assistents els serveis que 
ofereix l’ Ampa. Per aquesta raó s’ha editat un díptic explicatiu amb la informació més 
rellevant i una imatge gràfica coherent amb el disseny del web. 
Fins al moment tenim la notícia que s’ ofertaven 32 places i que hi havien assistit unes 
125 persones en 14 trobades personalitzades. Un pare comenta que va rebre d’una 
família coneguda seva una opinió molta positiva respecte a la personalització de les 
visites. 

3) AVANÇAMENT DE L’INICI DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DEL 
CURS 2014/15. 
S’informa que, majoritàriament, tots els proveïdors d’extraescolars han acceptat que les 
activitats comencin el dia 15 de setembre, inclòs el poliesportiu Nova Icària (natació). A 
dia d'avui, encara no es coneix el dia d'inici del curs 2014/15. Els assistents estan 
d’acord que, de cara al nou curs, les activitats extraescolars coincideixin amb els dies 
lectius. 

4) INFORMACIÓ SOBRE LES OBRES DE L’ESCOLA. 
El vocal d’obres (Marc Iranzo) informa que no es tenen noves notícies respecte a les 
obres i que l’escola és qui té el contacte amb el Consorci. Comunica que s’han aprovat 
les obres a les pistes per “caràcter inevitable” a causa de ls continus comunicats 



d’accidents, però tampoc se sap quan es faran. Els tècnics del Consorci han vingut 
diverses vegades a prendre mides i estan elaborant el projecte. Tant la Junta com Marc 
som conscients, i així es comunica als assistents, que en qualsevol moment poden 
decidir fer aquesta reparació i que no es podrà exigir que aquesta s'ajorni, ja que s’ha 
considerat “inevitable” i no estava prevista al pressupost inicialment aprovat. Marc 
comenta que la reparació pot fer-se “a mínims” si és dintre del calendari escolar o “a 
màxims” si és fora d’ell. Indica que per part de la vocalia es farà una “comunicació 
preventiva” per confirmar que el dia d'inici del curs 2014/15 ja estaran enllestides les 
obres i disponibles tots els serveis reformats. 

5) INFORMACIÓ SOBRE ELS CASALS DE SETMANA SANTA I D’ESTIU. 
La vocal de casals (Isabel Alonso) confirma que el tema del casal d’estiu de l’escola 
Vila Olímpica serà el musical de Gerónimo Stilton. També comenta que Serveis 
d’Esplai també realitzarà (per primer any) el casal d’estiu de l’escola Brusi però que 
encara no està perfilat en la seva totalitat. Sí que pot avançar que el tema serà entorn de 
la ciència i la tecnologia. Aquest tema, pels nens/ es d'infantil tindrà un caire lúdic i per 
a primària serà en anglès. Confirma que l’última setmana de juliol i la 1a de setembre 
està prevista la realització del casal de l’escola Brusi, en canvi no es faran aquestes 
setmanes al Vila Olímpica. 
La xerrada explicativa es farà durant les primeres setmanes d’abril. 
Respecte al casal de primavera, es plantejarà una quota diària, que permetrà una 
inscripció flexible per dies. Per a la realització, com a mínim hi haurà d'haver inscrits 12 
nens/ es. El preu serà de 20€/dia amb dinar inclòs i 12€ de 9 a 14h. Els dies oferts són 
del dilluns 14 al dijous 17 d’abril. 

6) QÜESTIONARI PER ALS VOCALS D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS. 
Gonzalo Gonzalo (vicepresident) comenta el llistat de preguntes que s’enviarà els 
vocals d’extraescolars per copsar el grau de satisfacció dels usuaris de cadascuna 
d’elles. 
Qüestionari: 
- Teniu contacte freqüent amb altres famílies inscrites a l'activitat? 
- Teniu contacte freqüent amb els monitors de l'activitat? 
- Penseu que el nivell de satisfacció és alt? 
- Quins creieu que són els punts forts de l'activitat? 
- I els febles? Què es podria millorar? 
- Penseu que la figura del vocal podria tenir més contingut? 
Es pregunta als assistents si els sembla adient i si modificarien o afegirien alguna altra 
qüestió. 
La vocal de comunicació (Anna Bargalló) proposa que s’incorpori a l’apartat de cada 
extraescolar de la pàgina web una breu presentació amb fotografia de cadascun dels 
vocals amb dos objectius: donar-los a conèixer i activar l'ús del web. 
Marc Iranzo proposa enviar el mateix mail als pares per tal que també l’omplin. 
Una mare pregunta de quina forma es poden proposar noves activitats. Fede García 
(president) especifica que s’ ha per presentar una nova proposta té d’haver-hi un suport 
de, com a mínim, 10/12 famílies interessades i disposades a tirar endavant la proposta 
de forma activa. 

7) FESTA ESPORTIVA 2014. 
Els coordinadors de la Festa Esportiva (Jordi Moliné i Marc Iranzo) comenten que 
enguany es tornarà a celebrar en vista de l’èxit de la primera convocatòria (l’any 



passat). Les dates d’aquest any es definiran en funció del dia de les Eleccions al 
Parlament Europeu (25 de maig) i la Trobada anual del CET10 (que no té data 
confirmada a dia d’avui). Comenten que es pretén repetir tot el que va funcionar l’any 
passat. Com a punts forts es destaquen: l’entrega de medalles i els esmorzars als 
participants. Com a tema a millorar es comenta que es fomentarà la permanència dels 
assistents mitjançant activitats paral·leles (gimcana, tallers...). Es demanaran voluntaris 
per a l’organització i patrocinadors (obsequis, medalles, esmorzars...). 
L’any passat, per part de l’ Ampa, es van invertir uns 250€. Les despeses de la festa van 
ascendir a 585€ i els ingressos van ser de 185€ provinents de la caixa del servei de bar. 
Una mare comenta que es va allargar en excés la convocatòria i que alguns partits van 
començar massa tard. L’organització pren nota del comentari per a solucionar-ho en la 
mesura del possible, ja que es comenta que n' hi han moltes activitats esportives i molts 
nens/ es participants. 

8) PARTICIPACIÓ DE L’ESCOLA AL CAMÍ ESCOLAR. 
El vocal de Camí Escolar (Ramon Ruesca) comenta als assistents l'estat actual del tema. 

El Camí Escolar està gestionat per una macro comissió composta per 13 centres. El 20 
de novembre es va realitzar l’última reunió a on es va plantejar una revisió el Camí 
Escolar. 
La presència dels centres està formada per dues comissions, la d’espai públic i la de 
comunicació. 
- La comissió d’esplai públic s’encarrega de recopilar i transmetre les propostes de les 
famílies o els centres. Les millores i suggeriments de l’ Ampa o l’escola s’adrecen 
directament a l’Ajuntament de Districte. 
- La comissió de comunicació s’encarrega de la visibilitat (informació, senyalització, 
“botigues amigues” i el seu protocol de suport, etc.). També promociona els actes en 
festes populars, fires, etc. 
Està formada pels representats del centre i és la responsable d'integrar a les hores 
lectives de l’escola la informació, continguts i objectius del Camí Escolar. Tanmateix, 
els centres educatius adherits al Camí Escolar també han d’assumir un protocol per a la 
comunicació als pares de qualsevol incidència que tinguin els nens usuaris del Camí 
Escolar. 
Ramon indica que la comissió de comunicació de l’escola Bogatell no ha anat mai a les 
reunions convocades. També comenta que direcció i professorat han comunicat que no 
col·laboraran. 

Com que és imprescindible la representació dels centres integrants mitjançat les dues 
comissions i, davant la negativa de participació del centre, aquesta condició no es 
compleix, s’adreçarà un escrit comunicant la sortida de l’escola Bogatell del projecte 
Camí Escolar. 
El president de la junta garantitza la transmissió de millores i suggeriments respecte a 
l’àrea d’espai públic donat que existeix un canal directe i efectiu de comunicació amb 
els tècnics de districte. 

9) COMUNICACIÓ ENTRE FAMÍLIES I PROFESSORAT. 
A causa d'un comunicat adreçat a l’ Ampa respecte a la manca de comunicació 
professorat/famílies que percebien les famílies dels nens d'infantil, bàsicament a P3, es 
tracta el tema. 
Un pare de P3 comenta que li falta informació sobre el que fa el seu fill a les hores 



escolars. Diu que li seria molt útil tindre una anticipació dels temes i activitats que 
realitzarà el seu fill per tal de reforçar a casa o al lleure els temes tractats a l’aula. 
També es queixa que el mètode de comunicació previst, la carpeta “viatgera”, només es 
faci servir unidireccionalment: de mestres a pares, però no sigui possible en direcció 
inversa. 
Alguns delegats/ des presents demanen una comunicació més “personal” per part de les 
mestres. Més proximitat. També desaproven que l'única reunió informativa a P3 es 
produeixi ben entrat el curs (a l’octubre o novembre). Consideren que la reunió abans de 
l’inici de curs només serveix per informar d'aspectes pràctics (com funciona el tema de 
bates, llençols, motxilles, sortides, etc.). 

Des de la junta s’indica que aquest tema no és propi de l’ Ampa i s’informa dels canals i 
els passos a seguir per a la resolució: 
- En primer lloc: reunió dels delegats/ des amb les mestres. 
- Si el punt anterior no resulta suficient: comunicació dels delegats/ des a la direcció de 
l’escola. 
- En última instància: sol·licitud de tractament del tema al Consell Escolar. 

10) PRECS I PREGUNTES. 
S’informa als assistents que el pròxim dia 25 es realitzarà la reunió amb les tècniques de 
districte per si tenen algun tema que els interessi plantejar. No hi ha cap suggeriment. 


