
ACTA REUNIÓ AMPA ESCOLA BOGATELL  Dilluns, 25/01/2016  a les 20:00h.

Assistents:   14 socis/es i 4 persones de la Junta. Total: 18 persones. 

ORDRE DEL DIA:
1. Presentació nova Junta. 
2. Fotos Web .
3. Festa fi de curs, proposta 10 de juny.
4. Homologació casal i colònies d'estiu.
5. Festa Esportiva 2016.
6. Explicació pressupost.
7. Nou dia i horari "reunions de l'AMPA"
8. Precs, preguntes i altres.

Abans de començar  amb els  punts de l’ordre del  dia,  Ester  Peñaranda comenta que no va signar 
l'assistència a l'assemblea del desembre, i Miríam Oriol que havia de signar  un acta i no va fer-ho. Se 
li comunicarà a la Susanna Talavera perquè puguin passar a firmar-ho.

1.- Pren la paraula la presidenta  per presentar la nova Junta, composada per: 

Presidenta Sira  Díez  Valle
Vicepresidenta Montse López Roig
Tresorera Ana Mª Maza Tortosa
Secretaria Ana Blánquez Caurel

2.-  Fotos  Web: A  la  web  de  l’Ampa  s’estaven  penjant  fotos  d’activitats  relacionades  amb  els 
extraescolars, però hi ha moltes famílies que no han firmat les autoritzacions de drets d’imatge, i si per 
error es pengés alguna foto d’aquests nens podria suposar un problema. Es comprovarà  exactament 
quants nens i quins són els que no tenen aquesta autorització, i es consultarà la llei. Temporalment, es  
deixaran de publicar fotos  fins que s’aclareixi el tema.
Les dos vocals (Ana Bargalló i un altre) que s'encarreguen de l'accés a les fotos de la web expliquen 
que no està actiu actualment, des del Nadal/2013.  
La  Susanna  està  consultant  la  llei,  i  es  proposa  que  es  consulti  també  amb  Fapac  per  intentar  
solucionar-ho a la següent reunió.
El grup de Pim Pam Pum proposa fer signar una autorització als seus membres, per poder penjar les 
fotos del seu grup

3.- Festa Fi de Curs: Es proposa el 10 de Juny. Hi han dos representants de sisè, Carme i Antonio, que 
informen  que  han  començat  la  preparació.  Es  treballarà  sobre  la  parrilla  habitual  d'activitats 
(exhibicions,  balls,  etc),  i  s'organitzarà el  sopar de carmanyola i  encàrrec.   Míriam aporta algunes 
informacions. S'aclareix que els ingressos i despeses surten de l'Ampa (de lloguer de cadires, marge 
sobre el sopar, etc) I que els diners sobrants, si n'hi ha, queden a l'Ampa.
Algunes mares comenten que els mestres d'infantil van manifestar el curs passat que no se senten 
convidats  a  la  festa.  Es  proposa  fer  una  invitació  formal  al  Consell  Escolar  mitjançant  la  mare 
representant Txell Viola, i una invitació formal escrita des de l'Ampa dirigida a tot el professorat.

4.-  Homologació casal i colònies d’estiu: La vocal de casal Eva Sánchez, informa que tenen decidit el 
tema  “La Volta al Món”, i algunes activitats relacionades amb els “llocs visitats”. L'empresa Aula2 ha 



de  passar  un  projecte  d'homologació  per  presentar  a  la  Generalitat.  L’homologació  permetria 
demanar subvencions i que les famílies que compleixin els requisits poguessin demanar ajudes. També 
suposarà que poden accedir a les activitats no alumnes del Bogatell, i que els terminis d'inscripció 
s'avançaran.
Es convocarà una reunió informativa sobre aquest tema més endavant.
S'informa que el Casal s'imparteix en anglès, tot i que no amb professors natius.

5.- Festa esportiva:  les úniques dates disponibles són  el 28/maig i el 4/juny, depenent de la data 
encara no marcada del interescolar del CET10.
Cal voluntaris per organitzar-ho, de moment només són: David, Carme (mare Alex Méndez), Antonio 
(pare 6è), Montse Garcia i Sira
Es farà un mail general demanant 10/15 voluntaris per la preparació prèvia i altres pel dia de la festa.
Queda pendent enviar mail a Jordi Moliner (grup de futbol pares de dilluns) perquè capti a pares del  
grup per ajudar el dia de la festa.
Xavi Redó aclareix que es tracta d’una festa pensada per tots els alumnes, infantil i primària, i que 
s’organitzen activitats per tots ells

6.-  Explicació  pressupost: La  tresorera  aclareix  una  partida  que  no  va  quedar  prou  aclarit  a 
l'assemblea ordinària del dia 14/desembre/2016. Es tracta "d’Ajuts escola, reparació i manteniment 
(patis i altres)” que inclou material de parvulari (150€, que es renova cada any), gots i material de  
menjador   (150€),  la  compra  d’un  armari  per  material  d’educació  física  (pendent  pressupost),  la 
renovació de les safates del  menjador (2805€),  i  la resta caldrà repartir-ho entre patis  i  possibles 
despeses no previstes.
La vocal de comissió de patis Txell informa que, en Consell escolar,  s’ha demanat una comissió pares-
escola,  i  s’han  recollit  algunes  propostes  de  professors/alumnes.   No  hi  ha  una normativa  sobre 
l’equipaments de patis, només unes recomanacions. S’està treballant amb Direcció per arribar a un 
consens sobre el  projecte. Des del  centre s’ha modificat el Pla General per incloure que es podrà 
treballar amb materials naturals, etc.
A la reunió de delegats la direcció del centre va dir que el centre aportaria una part del pressupost del  
projecte. 

Es comenta que el nou mur de separació del pati no està pintat.  S’hauria de demanar el projecte de 
l’obra per comprovar si falta la pintura. Una mare d’infantil comenta que les reixes del parvulari estan  
molt oxidades, s’ha de parlar amb direcció.

7.- Es proposa canviar la data de les reunions a l'últim dimarts del mes a les 19h, o bé al segon o tercer 
del mes, l’últim no, perquè es fan les reunions de l’institut Icària.

8.- Precs, preguntes i altres:   
Sira comenta que arrel de la participació al Carnestoltes de Poblenou, la coordinadora d’activitats, creu 
que Bogatell no s’implica massa a les activitats del barri, i proposa participar a les Festes de Maig,  
s’organitza una gimcana a la Rambla,  cada escola participa amb una prova,  i  alumnes de tots  els 
centres participen.
S'enviarà un mail informatiu sol·licitant voluntaris quan es tingui la data de la primera reunió. 

Míriam comenta que la setmana passada va haver un atropellament d’un alumne de l’escola. Demana 
que l’AMPA sol·liciti la presència de la Guardia Urbana a les hores d’entrada i sortida, i una millora de  



la senyalització en els voltants, així com participar al projecte Camí Escolar, que depèn del Districte. Es 
traslladarà  la petició a la direcció del centre.
 Sol té informació i contactarà amb la persona del districte que s’encarrega. També informa que es pot 
trucar al telèfon del civisme 900 226 226 per comunicar  les incidències a la via pública, això genera un  
expedient que han de solucionar i tancar.

S’aclareix algun dubte sobre el material de carnestoltes. Es demana que es faci un mail informatiu.

Es dona per finalitzada la reunió a les 21:37h.


