
ACTA REUNIÓ INFORMATIVA AMPA ESCOLA BOGATELL    Dilluns, 29/02/2016  a les 19:00h.

Assistents:    8 socis/es i 4 persones de la Junta.     12 persones en total. 

ORDRE DEL DIA:
1.Resum reunió amb Direcció 
2. Resum reunió Consell escolar
3. Resum reunió colònies.
4. Treballem el soroll “SSSPLAU”
5. Precs, preguntes i altres.

1.- Pren la paraula la presidenta per informar sobre els punts tractats a la reunió del 1/2/16 amb la Direcció del 
centre:

Tancat centre/patis: està en mal estat, la pintura està molt oxidada. El centre ha demanat la reparació vàries  
vegades al Consorci, però no l’autoritzen perquè diuen que no hi ha pressupost. Es proposa plantejar el tema  
des  de  la  perspectiva  de  salut  pública/perillositat  i  relacionar-ho  amb  patis  oberts.  Es  decideix  presentar 
instància per ser insistents, acompanyada del Districte (s’encarregarà a la Susanna). I esperar resposta per fer 
altres actuacions.

Senyalització  urbana:  Antonia  s’ha  reunit  amb Guardia  Urbana vàries  vegades,  han fet  una revisió,  i  s’han 
compromès per escrit a millorar la pintura dels passos de vianants, carril bici, i camí escolar, i algunes senyals  
verticals, però NO  a posar nous "badenes" més alts per reduir la velocitat perquè diuen que fan molt de soroll i  
provoquen queixes dels veïns.
Es proposa penjar a la web de l'AMPA el  telèfon del  Civisme 900 226 226 perquè els  pares/mares puguin  
denunciar a l’Ajuntament el mal estat de semàfors, llums, etc.

Pintura mur de pista, Direcció confirma que no està inclòs al projecte del Consorci. S’acorda que la pintura  
d’aquest mur entraria dintre la feina de Comissió de Patis, se li comunicarà als responsables per si volen fer una  
proposta.

S’ha parlat del projecte de patis, el centre destinarà  2500€ (Patis) i 2500€ més (equipació i altres)

2.- Al Consell Escolar del 2/2/16 va assistir la secretària com a membre de l'AMPA, i s’informa del següent:

El centre presenta els  l’estat de c  omptes 2015 i  el pressupost 2016    Es detalla que hi ha una nova 
partida que ha donat el departament de 4.770€ que destinaran a subvencionar material de famílies  
amb problemes  econòmics.  Hi  han  uns  7000€  no  cobrats  de  famílies,  que  probablement  s'acabin  
cobrant pràcticament tots. El pressupost destinat a patis és  2500€ + 2500€ (patis i equipaments)

Gestió  econòmica  del  menjador  aprovada: s’explica  la  memòria  econòmica  i  s’informa  que  es 
renovaran algunes safates, representants del pares demanen més informació sobre aquest tema, es 
detalla el que es va aprovar a la última assemblea:

Total safates menjador .... 398 u.
Renovades 2007/2008......  50 u.
A RENOVAR AL 2016....... 175 u. Després de revisar i verificar que estan en mal estat
Quedaran sense renovar... 173 u.

El  centre informa sobre la  preinscripció i  jornades de portes obertes.  I  es comenta el  nou sistema 
d’adscripció als instituts del barri, i la possible ubicació del nou institut que estarà en  barracons.
També que hi ha una nova tècnica d’anglès per tots els cursos (a través de BCN Activa)



Txell Viola (Comissió Patis) ha presentat la proposta de projecte de nous patis, que molt resumit inclou: 
disminuir zona cotxes, i fer àrea topogràfica (amb turonets, alçades, etc). Aprofitar els arbres per posar  
cordes, activitats, jocs... Zona de sorral. 
Fer/modificar hort infantil. Posar taules ping/pong,....   i d'altres. 

En aquest punt Hebe (comissió menjador) explica que les safates es van revisar, però que es pot tornar a fer una 
nova revisió per intentar reduir el número de safates a canviar

També que no tenim informació sobre el projecte de nous patis, i es demanarà la comissió de patis  informi. El 
pati de 1r i 2n és molt precari en quant a material per jugar, es pot demanar a Direcció si permet que es porti  
material, algú comenta que fa un temps es van negar.

3.-  Les  colònies ja  s’han homologat,  i  entra  dintre  l’oferta  de Barcelona de l’Ajuntament.  Es  pot  demanar 
subvenció una sola vegada, o bé per colònies o bé per casal. Dates per sol·licitar ajuts econòmics de colònies 
16/Abril al 4/Maig a l’Ajuntament, la Susanna facilitarà informació per mail. 

S’aclareix que hi ha oferta de casal de Setmana Santa, aquesta setmana arribarà el mail i període d’inscripcions.

4.-   Projecte  SSSPLAU,  Hebe  (Comissió  Menjador)  informa  que s’han  posat  dos  semàfors  en  passadís  i 
menjador, i està previst fer activitats amb els nens, que iniciarà en breu el Xavi. A la reunió de valoració amb 
l’Ajuntament  s’han  presentat  uns  resultats  positius  amb menys  soroll  al  menjador,  però  no  tant  a  la  sala 
polivalent, s’està intentant actuar sobre aquesta zona. Aquest projecte s’aplica només a nivell de menjador,  
però no a nivell de centre/direcció, s’instarà a parlar amb direcció perquè s’impliqui i faci actuacions. Al proper  
Consell Escolar es comentarà des de l'AMPA i per part del representant dels pares (Carme Villen).

5.- Precs, preguntes i altres:   
Festa  Esportiva:   S’enviarà  un mail  immediatament  informant  sobre la  Festa  Esportiva  a  tots  els  pares  en 
general, engrescant-los i posant una foto revisada (pel tema dels drets d’imatge).  I s’enviarà un altre pels vocals 
d’activitats esportives només perquè busquin voluntaris  i  contestin  abans  de setmana Santa .  Ja  hi  ha 3 
voluntaris:  Sira, David, Paqui (taekwondo)

Cal buscar vocal de patinatge, ho traslladarem a la Susanna.

Carme Villen informa que algunes mares han pres la iniciativa de fer un escrit a la biblioteca Xavier Benguerel 
perquè no hi ha un espai on els nens puguin reunir-se per fer treballs parlant en un to normal,  ara no els hi  
deixen. A altres biblioteques  hi han espais habilitats. Proposa traslladar-ho al Consell Escolar i a les delegades.
Es comenta el tema que a totes les escoles  hauria d’haver una biblioteca  que funcionés fora de l’horari escolar.  
S’hauria  de  treballar  amb  la  Direcció,  que  ja  es  va  negar  fa  un  temps.  Anna  Bargalló  és  bibliotecària  i  
s’informarà sobre el tema perquè a la propera reunió es pugui valorar.

Es  demana que es traslladi  al  Consell  Escolar  que pel  curs  següent  el  centre demani  professors  natius  en  
pràctiques, creiem que cal una homologació per part del centre.

Es dona per finalitzada la reunió a les 20:47h.


