
Reunió de l’AMPA ESCOLA BOGATELL 
20/02/2017 a les 19h

Assistents:  6 soci/es més 3 membres de la Junta, 9 persones en total.
ORDRE DEL DIA:
1. Festa fi de curs
2. Vocalies
3. Seguiment taller bullying
4. Programa Lecxit
5. Precs i preguntes

La reunió s’inicia, tal i com s’havia quedat en l’anterior reunió,  amb la presentació de 
tres pressupostos per comprar ordinadors nous per l’escola. La tresorera de l’AMPA fa 
una comparativa entre aquests pressupostos i presenta l’escollit. S’explica també perquè 
finalment s’ha decidit no fer renting ni leasing.

1. Festa fi de curs
Una mare de 6è explica la logística i la previsió de més taules tenint en compte que 
aquest any hi ha un curs més de P3. 
L’AMPA assumeix el pagament de 4 o 5 taules més per intentar descongestionar una 
mica l’espai que hi havia fins ara. 
S’explica que la tarima no es pot bellugar i que s’ha d’ubicar al mateix lloc que cada 
any.
S’està treballant amb el càtering i l’espectacle dels nens i nenes (poques hores lectives 
per assajar). 

2. Vocalies
A la reunió estaven convocades les vocalies per tal de poder intercanviar punts de vista i 
feedbacks. Alguns vocals han excusat la seva presència via mail. 
Es comenta que encara estan vacants les vocalies de Hoquei, Jumping i Escacs. 
Modesta Pousada pren la vocalia d’escacs. 
S’explica una mica el funcionament de les vocalies, i quin és el seu paper. 

La vocal de taekwondo comenta que de cara al proper curs caldria regular el tema del 
vestidor per les nenes ja que ara per ara no tenen espai ja que hi ha els llitets de P3 
guardats.
 
3. Seguiment taller bullying
En l’anterior reunió es considerava interessant conèixer que es feia des de l’escola 
respecte a aquest tema, i l’interès per organitzar una comissió de treball.
Una mare de l’escola a parlat amb direcció i comenta que els professors estan ben 
formats, que a nivell educació es fan un munt d’activitats relacionades amb l’empatia, la 
resolució de conflictes, d’educació emocional, el treball a la diferència....
Una mare de P3 formada professionalment en  aquests temes proposa elaborar un 
document on es reflecteixin les inquietuds concretes de les famílies, un document de 
consulta, no genèric, sinó construït seguint la realitat de l’escola, aterrat a Bogatell. 
Un cop elaborat caldrà presentar-lo a l’Ampa, a direcció (per veure que segueix la 
mateixa línia de treball) i al Consell Escolar. 
Aquest es podria penjar a la web.



Des de la vocalia d’Escola de mares i pares, i arrel de l’èxit de participació de l’anterior 
taller sobre “Assetjament escolar: idees i recursos”, es proposa posar-se en contacte amb 
la Plataforma contra les violències de gènere per poder oferir alguna activitat 
relacionada amb aquest aspecte.

4. Programa Lexcit
Es presenta el programa Lexcit, un programa impulsat per la Fundació Bofill amb 
l’objectiu de millorar la comprensió lectora. 
S’ha presentat en el Consell Escolar i a direcció i el programa interessa.
Queda pendent acabar-ho de lligar amb direcció i valorar com es gestiona, el seu 
funcionament... però es demana una implicació directa i efectiva per part de l’escola.  
Es parlarà en la propera reunió amb direcció.

5. Precs i preguntes
Es comenta que de cara a l’any vinent des del Consorci hi haurà una inversió de 50.000 
€ per millores de pati. Cal presentar projecte però es demanarà:  entollament/arqueta 
sorreta, connexió sotacobert infantil amb l’edifici principal, canvi d’accés del pati 
d’infantil, formació de grades de terra, arbres de grans dimensions i formació de 
topografia. 
Independent de mantenir les intervencions fetes al pati (micado, cuineta i mur).
 
Es consulta sobre l’opció de portar estudiants de magisteri anglesos per fer pràctiques 
d’anglès a l’escola pels nens i nenes. Es preguntarà a l’escola sobre aquest tema. 

El grup de treball de la festa de carnestoltes comenta el gran èxit de participació 
d’aquest any, més de 300 persones.  Ha donat molta feina però s’ha treballat molt a gust. 
S’està fent el discurs i properament es guarnirà la carrossa. 
Es proposa deixar per escrit un protocol d’organització i funcionament de manera que 
faciliti el treball de la gent que en un futur s’incorpori. 

Es dona per finalitzada la reunió a les 20.30h 
  


