
ACTA REUNIÓ AMPA
Dilluns, 28/04/2014 de 20 a 22,30h.

Assistents:
7 socis/es i 4 persones de la Junta. 11 persones en total. 

ORDRE DEL DIA:
- Informació sobre la reunió amb les tècniques de districte
- Informació sobre la reunió del consell escolar
- Preparatius de la Festa Esportiva del 24 de maig
- Conclusions qüestionaris vocals
- Altres

1) INFORMACIÓ SOBRE LA REUNIÓ AMB LES TÈCNIQUES DE DISTRICTE.
S’informa als assistents de la reunió del 25 de Març amb les tècniques del 
districte de Sant Martí Vanesa García (tècnica de barri Vila Olímpica) i amb la 
Mireia Mestre (tècnica d'educació de districte). Es van exposar els següents 
temes:

- Font d'aigua Av. Bogatell: no tenien notícies de la nostra petició (abril 2013). 
Se les posa en antecedents i ens comprometem a recuperar la documentació 
(escrits presentats i propostes) i enviar-la per què en facin seguiment i ens 
informin, cosa que el mateix dia la Susana ja va fer per correu electrònic.

- Canvi de la barana de protecció a l'accés de Ramon Turró: molt antiga, en mal 
estat, de poca alçada i perillosa des de que es va implantar el carril bici. No hi 
veuen cap impediment en que es substitueixi.

- Queixa relativa al carril bici: no entenem com és que havent-hi 3 centres 
educatius seguits a Ramon Turró, no es va optar per fer passar el carril per la 
banda muntanya. Prenen nota per si en algun moment hi ha ocasió de revisar 
aquest tema.

- Es constata un gran nombre de semàfors (vianants i trànsit) dels entorns de 
l'escola estan avariats, i que no es reparen. Tampoc la senyalització d'àrea 
escolar és massa visible, només està instal·lada la convencional, i no existeix la 
senyalització amb fons groc reflectant. Presència d’un senyal (suposadament 
lluminós) a l’accés a parvulari que mai no ha funcionat. Tot plegat, la sensació 
d'inseguretat en relació al trànsit és creixent. Prenen nota per tractar-ho amb 
els responsables, verificar-ho i posar-ne remei. 
Per part nostra, difondrem el número de telèfon del civisme, on qualsevol pot 
avisar d'una incidència per tal que quedi constància i es posi remei.

- Problemàtica en relació amb l'incivisme d'alguns propietaris de gossos, que 
no recullen els seus excrements, amb el problema que això comporta 
especialment als nens que juguen a la sortida de l'escola. Avisaran als agents 
cívics i al tècnic de prevenció.

- Problemàtica provocada per la gent que salta la tanca en caps de setmana 
per jugar a futbol o, el que és més problemàtic, per fer botelló, sopar, etc. La 



problemàtica s'accentua amb l'arribada del bon temps, i demanem si pot ser 
que més enllà de que avisem a la GUB si som testimonis de fets puntuals, es 
tingui en compte aquesta problemàtica i la nostra escola quan facin rondes 
rutinàries les patrulles, especialment al vespre dels caps de setmana. Ho 
parlaran amb la policia de proximitat.

- Problema de rates al solar de Pamplona / Llull, banda muntanya-Llobregat. 
Passaran nota al servei corresponent.

- Se les comunica la donada de baixa de la nostra participació al Camí Escolar. 
Coincideixen amb nosaltres en que si no fem tàndem Escola/AMPA no té sentit.

- Plans previstos per Wad-Ras: comenten que fins que no marxi la presó 
model, i això no serà immediat, WadRas es mantindrà. Efectivament, ha de 
funcionar com a centre obert de dones i centre penitenciari de mares (els fills 
de les quals van a la Cobi). No ens consta que el centre generi cap problema. 
Traslladen la voluntat de la direcció de WadRas d'establir vincles amb els 
agents de l'entorn (malgrat les dificultats i restriccions que això comporta) i que 
si tenim alguna idea o algun dia rebem alguna proposta per vincular-nos 
d'alguna manera, que els hi fem saber.

- Subvenció que vam demanar: diuen que no poden concretar l'import final, 
però que en rebrem. Aprofitem per demanar si poden ajudar-nos amb algun 
tema de la Festa Esportiva, ens diuen que aportaran 50 medalles i informen de 
com fer la petició (aquesta setmana la Susana la farà).

- Expressem la nostra preocupació sobre les dates no confirmades de les obres 
que Consorci ha de fer. Em diu que parlarà amb el tècnic responsable, per si 
ens les poden confirmar.
A aquella reunió no es tenia cap notícia però, a dia d’avui, han confirmat que, a 
finals de juny o primers de juliol, començaran dues empreses, una per a la zona 
d’aigües i un altra per a les pistes. També sabem que n’hi ha una reunió 
pendent entre escola i Consorci per aquest tema i hem demanat que també 
assisteixi el Marc Iranzo en qualitat de vocal d’obres.

2) INFORMACIÓ SOBRE LA REUNIÓ DEL CONSELL ESCOLAR.
Es fa resum de la reunió del Consell Escolar que va tindre lloc el dilluns 31 de 
març.

Com a novetat, el departament obliga a les escoles a presentar els 
pressupostos en un nou format i, a més, deixen de ser per curs escolar passant 
a ser anuals (pel període fiscal), motiu pel qual es fa difícil la comparació entre 
pressupostos. Temes tractats:

- Liquidació exercici 2013.
Els representats de les famílies al CE van fer una sèrie de preguntes, 
bàsicament sobre les aportacions de les famílies i el romanent. Els hi van 
explicar que la partida de romanent d’exercicis anteriors correspon al curs 
2011-12, i que la partida de transferències corrents de les famílies correspon a 
sobrant del curs 2012-13. Aquest últim import és el resultat de reportar el saldo 



del compte “paral·lel” que fins ara anava per fora del pressupost i des d’on es 
gestionaven tots els cobraments de l’escola a les famílies i es pagaven tant el 
material com les sortides. Com que el detall d’aquest compte “paral·lel” no 
forma part del pressupost, i per tant no es sotmet a votació, no van presentar el 
detall. Van assegurar que actualment ja no té saldo i que el departament ha 
canviat de criteri i ara els hi diuen que ha d’anar dins del pressupost, per tant 
ara serà transparent.

- Pressupost exercici 2014.
Els representants de les famílies van voler assegurar-se de que el que es cobra 
a les famílies per material no es destina a altres despeses diferents. Van 
respondre que la despesa prevista per aquest concepte de material és la de 
material ordinari no inventariable (material fungible pels nens). S’acorda que a 
la liquidació de l’any s’haurà d’estar atents a aquestes dues partides: els 
ingressos produïts realment per les aportacions de les famílies vs. el material 
ordinari no inventariable. 
Existeix una partida d’imprevistos de 7.690 € que diuen es destinaran a 
l’adquisició de mobiliari homologat (armaris) que ja van iniciar l’any passat i a la 
renovació del fons de la biblioteca escolar.

Els representants de les famílies comenten que si en algun moment (present o 
futur) es constata que les aportacions de les famílies generen romanent estem 
en el nostre dret de reclamar, entre altres possibilitats, el retorn parcial 
d’aquestes aportacions a les famílies.
A més, en vista del romanent i de la partida d’imprevistos, des de l’AMPA es 
planteja la possibilitat de suspendre una o més de les aportacions econòmiques 
/ ajuts que es demanen des de l’escola.

- Preinscripcions curs 2014-15. Es cobriran la totalitat de les 66 places 
ofertades (52 per a P3). S’ha augmentat el nombre de sol·licituds de l’Escola 
Bogatell en primera opció respecte a altres anys.

- LOMCE.   
Donada l’importància de la nova llei d’educació, des del CE es proposa la 
realització d’una xerrada informativa per part d’algun representant de la Fapac. 
En principi, aquesta reunió està prevista pel proper dijous 22 de maig a les 19h.

- Comunicació família -escola.
Es va traslladar al CE la impressió de les famílies de P3 (veure acta anterior) 
respecte a la manca de comunicació general entre les famílies i el professorat. 
Es van aportar les solucions de van sorgir a l’anterior reunió de l’Ampa per a 
millorar aquesta situació: carpeta viatgera, reunions professorat-delegats/des...
S’informa de que s’ha aconseguit que la carpeta viatgera sigui operativa en 
ambdues direccions i que, com nova mesura, les delegades de P3 
s’encarregaran de fer un panell trimestral d’activitats.
També es va parlar de crear un pla d’acollida pels nous alumnes que 
s’incorporin durant el curs escolar.

3) PREPARATIUS DE LA FESTA ESPORTIVA DEL 24 DE MAIG.
S’informa als assistents que ja existeix una graella d’activitats.



Com a novetats d’enguany es comenten les següents: participació de l’activitat 
d’escacs; donant que es preveu més participació, també es té en compte la 
necessitat de més medalles; realització d’activitats genèriques per augmentar la 
participació i presència continuada dels assistents (exemple. gimcana); es 
confirma l’aportació de sucs i snaks (gràcies a famílies de l’escola) així com 
comptar amb porteries (gràcies al Poliesportiu Nova Icària); l’ordre de partits 
començarà pels més grans per a que així, més tard, puguin ajudar a 
l’organització amb els alumnes més petits.
A la reunió es fa una crida a la participació dels pares com a voluntaris per 
portar a terme diverses tasques relacionades amb l’organització d’aquesta 
diada esportiva.

4) CONCLUSIONS QÜESTIONARIS VOCALS. 
En primer lloc, es recorda el que ha de ser la tasca del vocal (bàsicament servir 
de connexió entre les famílies i els proveïdors i mirar de dinamitzar i 
popularitzar la activitat).

Es recorda també que el qüestionari es va enviar per millorar el coneixement de 
la junta de la percepció que hi ha de les extraescolars i de la tasca que estan 
desenvolupant els vocals. Només es va enviar als de extraescolars perquè la 
resta tenen tasques molt diferents entre unes i altres i participen més a les 
reunions de l´AMPA quan hi han temes relacionats amb la seva vocalia.
 
Les respostes son molt heterogènies, lògicament, ja que les activitats també ho 
son i a més cada vocal porta a terme la seva tasca de manera diferent, i tenen 
coneixements i contacte amb la resta de famílies molt variats. En general la 
satisfacció es bona, però no especialment entusiasta.
 
A més a més de la qualitat de les pròpies activitats es valora el cost i la 
comoditat. 

Els punts més millorables tenen a veure amb  el propi contacta amb les famílies 
i amb els monitors, i en general en tenir més informació de com es 
desenvolupa. Tot el que te a veure amb la comunicació entre els diferents 
participants, en general.
 
Com a punts febles:
Problemes amb algunes infraestructures (estat de les pistes, local on es fan els 
escacs o dificultats per deixar el material del hoquei, per exemple).
 
Un punt que no hem vist al qüestionari, però que si hem detectat des de l
´AMPA, es la incompatibilitat entre extraescolars, en especial entre les dels 
divendres a la tarda i les que tenen competicions esportives el mateix 
divendres. Es un tema que la junta vol treballar.

Una mare proposa que, pel seguiment i informació podria ser efectiu la 
realització de una enquesta de satisfacció de les activitats que no la tinguin 
incorporada actualment. Es pren nota de la proposta.

Es comunica que ja està coberta la vocalia de Hoquei.



4) ALTRES.
S’informa de que el Casal de Primavera que tradicionalment no es realitzava 
per manca de nens/es, aquest any ha tingut 40 nens/es i que també han assistit 
nens/es d’unes altres escoles del barri, principalment de l’Escola Brusi ja que 
allà no es realitzava l’activitat.

Una mare comenta que la realització de la Festa de la Primavera substituint les 
celebracions a l’escola de la Diada de Sant Jordi, ha diluït aquesta festa i ha 
creat una certa confusió. Proposa tindre-ho en compte per a propers anys. La 
junta pren nota del comentari i així ho traslladarà a l’escola.   
 

 


