
ACTA REUNIÓ INFORMATIVA A  MPA ESCOLA BOGATELL  
Dilluns, 18/04/2016  a les 19:00h.

Assistents:    19  socis/es i 4 persones de la Junta.    23 persones en total. 

ORDRE DEL DIA:
1. Presentació de l'estudi de patis.
2. Resum reunió amb direcció.
3. Resum reunió del Consell escolar 14/04
4. Festa esportiva.
5. Precs, preguntes i altres.

Es modifica l’ordre del dia, per deixar la presentació del projecte patis en últim lloc.

2.- Resum reunió amb Direcció:
S’han comentat diferents temes, des de Direcció ens demanen que informem sobre la petició d’una  
infermera compartida entre centres. Es passa el full pels pares que no ho han firmat.  Es comenta que 
potser es pot fer per la web, s’aclarirà.  Es demana que es posin els fulls a infantil.

4.- Festa Esportiva:  Paqui Sillero explica que hi ha dificultat de dates, i l'únic dia possible és el 18/Juny,  
coincideix amb l’examen de llenguatge musical d’alguns nens (d’extraescolar i activitats externes)
L’organització és possible, hi ha uns 18 voluntaris. S’hauran de fer alguns canvis,  es planteja com una  
festa d’exhibició i més participativa. 
Futbol i  bàsquet es faria  prèvia inscripció per mail,  per fer equips equilibrats entre nens que ja  fan 
l’extraescolar i nens nous que no ho feien
Taekwondo i dansa es faria exhibició oberta de 15minuts perquè tots els nens poguessin provar.
Hoquei i patinatge, no podrà ser participatiu, perquè no hi ha suficient material
S’intentaria promoure hàbits saludables no donant bolleria per esmorzar, es proporcionaria fruita i aigua  
(la  mateixa  empresa  que  proveeix  el  menjador).  Les  famílies  podrien  aportar  menjar,  tipus  fruita, 
pastissos fets a casa....
La feina prèvia d’organització es redueix molt, l’assumeixen la Paqui i el Xavi Redón.
No vindrien nens convidats, i s’eliminaria el tema dels espònsors.
La graella d’activitats seria només de matí, fins a 13:30 o 14h
S’aprova l’activitat, i s’iniciarà la preparació

5.- Altres:
Petició sales d’estudi Biblioteca Xavier Benguerel: Unes mares de 6è han fet petició a la biblioteca per 
habilitar aules d’estudi pels nens.  Hi ha resposta per carta, es resumeix, en que la part d’infantil és  
inviable per redistribuir, i  s’ofereix un aula a la 1ªplanta, prèvia reserva si no hi ha activitat.
Es parlarà amb la Mercè, mare que va tenir la iniciativa, per seguir el tema i intentar consensuar uns 
horaris reservats pels alumnes. 

Hi ha hagut uns casos de tos ferina al centre, i s’ha repartit una comunicació als alumnes de 3er i P5  



exclusivament. Es manifesta preocupació entre els assistents, i es considera que la comunicació per part  
del centre hauria d’haver estat a tots els alumnes. S’acorda  demanar a l’escola quin és el protocol a  
seguir en aquests casos, i comunicar que no es considera adequat com s’ha informat a les famílies.

3.- Consell escolar del 14/4/16: Informen sobre el procés de preinscripció, encara no tancat, i que hi ha 
un excedent important d’alumnes  P3 inscrits a la zona. Al nostre centre probablement afegiran una 
classe  de P3,  que anirà  pujant  fins a 6è (no es  tracta  d’una segona línea).  Encara està  pendent de  
concretar.
Es discuteix i aprova el projecte patis, cal presentar-ho al Consorci d’Educació abans d’iniciar accions.

1.- Projecte Patis: Txell Viola (mare participant a la Comissió de Patis) explica que el projecte va sorgir de  
la necessitat de millora de patis,i  s’ha treballat entre claustre, direcció i pares/mares de l'AMPA.
L’escola s’ha implicat molt, i va proposar un projecte que millorés tots el patis del centre.
El projecte parla dels beneficis pedagògics, i  comença amb un estudi dels patis actuals, i  anàlisis de  
zones, detectant les mancances, amb la finalitat de presentar una proposta al Consorci Escolar. No es 
tracta  d’un  projecte  de  manteniment,  sinó  d’equipament  de  patis,  on  s’incorporen  molts 
materials/instal·lacions noves.
S’ha buscat que els mestres s’impliquin, per poder fer ús dels espais proposats, i que hi hagi una rotació i  
dinamització de patis.
S’ha discutit un possible canvi d’accés de vehicles, però el claustre no l’ha acceptat.

Inicialment el projecte es plantejà en 3 fases segons grau d’intervenció:
1er.Grau: Introducció sorral, circuit aigua, pissarra gran, sistema de cables per penjar elements sonors,  
plàstics...
2on.Grau:  A  nivell  de  topologia  i  materials  naturals:  introducció  grades  i  talussos  naturals,  tipis,  
rocòdrom horitzontal, bancs de manipulació per cicle inicial, grades de fusta, circuit de turons i equilibris.  
Taules de picnic, tenis taula, i tractament de pintura al nou mur de les pistes
3erGrau:  Elements  d’obra,  grades de formigó per  les  pistes,  recorregut  cobert  que connecti  l’edifici  
infantil amb el principal, perquè els dies de pluja els nens no es mullin en el trasllat.
Inicialment es plantejava que l’AMPA i l’escola dotés unes partides, per tal d’avançar la primera i segona 
fase sense la intervenció del Consorci.  La tercera fase seria a càrrec del Consorci
S’explica amb detall el plànol inicial i els equipaments.
Una mare manifesta com es protegirà tot aquest material el cap de setmana, perquè no el facin malbé, ni 
el robin.
El claustre i Consell han aprovat el projecte, el següent pas és presentar-ho a Consorci.
Hi havia prevista una reunió Direcció-Consorci avui 18, que Consorci ha cancel·lat i traslladat al 9/maig.
Es planteja fer subcomissions de voluntaris per anar treballant i avançar feina
L’idea inicial de la Comissió era accelerar-ho tot, però s’ha d’esperar l’acceptació del Consorci.
Es fan aclariments sobre preguntes puntuals del pares a nivell de distribució dels patis

Es dona per finalitzada la reunió a les 21:05h.




