
Reunió de l’AMPA ESCOLA BOGATELL 
30/01/2017 a les 19.30h

Assistents:  16 soci/es més 4 membres de la Junta, 20 persones en total.
ORDRE DEL DIA:
1. Consell escolar
2. Carnestoltes
3. Festa fi de curs
4. Pim Pam Pum famílies
5. Subvencions Ajuntament
6. Precs i preguntes

La reunió s’inicia amb la presentació dels membres de la nova Junta: Montserrat López 
(presidenta), Miriam Oriol (vicepresidenta), Sílvia Carrera (tesorera) i Ylènia Coll 
(secretària).

1. Consell Escolar
La presidenta de l’AMPA fa una breu explicació sobre el darrer Consell Escolar.
1.1 Es destinaran per patis 9.000€ de l’escola més 9.000€ de l’AMPA (un total de 
18.000€) que bàsicament recauran en la construcció del Micado i l’adequació del 
terreny, la cuineta i pintar el mur a través de Rebobinart (es presenta projecte).
1.2 Per part de l’escola es segueix reclamant el funcionament de la caldera.
1.3 Des de la vocalia d’Escola de mares i pares es fa una valoració sobre el darrer taller 
sobre “Assetjament escolar: idees i recursos”.  Ha estat un èxit de participació.
En conseqüència es valora que seria interessant conèixer que es fa des de l’escola sobre 
aquest aspecte. El seu protocol d’actuació sobre resolució de conflictes. L’escola es 
compromet a presentar-lo en breu. 
Sorgeix la idea d’organitzar una comissió de treball (formada per pares i mares, mestres, 
monitors i estudiants) per incidir en aquests temes, i en casos concrets. Una mare de P3 
s’ofereix voluntària ja que pel seu perfil professional pot aportar recursos i 
informacions. 
En temes de prevenció es valora satisfactòriament el treball que fa l’escola. Aquesta 
idea es parlarà en la propera reunió amb direcció i Consell Escolar.
1.4 Jornada de portes obertes el 7,8,9 i 10 de març. Alguna família proposa que hi hagi 
representació de l’AMPA.

2. Carnestoltes
Una mare fa un històric sobre el funcionament en l’organització del Carnestoltes.
Un membre de la comissió de treball presenta els temes que van votar els nens/es 
(donació de sang, desglaç dels pols i desforestació).  Aquest últim surt guanyador. 
L’escola s’ofereix en ajudar en el guarniment de l’escola. Els nens/es de 6è faran el 
pregó.  S’intentarà aprofitar que a l’escola es treballi aquesta temàtica. 
La comissió de menjador comenta que també implicaran als nens i nenes, monitors/es 
de menjador. 
Aquest any hi ha 200€ de dotació per haver guanyat l’any passat.
El preu de la disfressa (aprox.3,5€) es cobrarà al rebut. 



3. Festa fi de curs
Pren la paraula la secretària de la Junta, mare de 6è, i explica que properament hi haurà 
una reunió amb les famílies per acabar de lligar alguns aspectes. 
Es valora reorganitzar les taules i les cadires per evitar els problemes que cada any 
apareixen. 
S’han demanat taules i cadires a l’Ajuntament però donat que es deneguin es demanarà 
a l’AMPA si en pot posar algunes més. 
Es tancarà el menjador per evitar que la gent entri a buscar cadires. 

4. Pim Pam Pum famílies
S’ha demanat des de l’escola reposar algunes peces de l’aula de psicomotricitat  que 
s’estan deteriorant. 
Des dels grup de pares i mares de Pim Pam Pum comenten que les peces ja estaven 
deteriorades, que les utilitzen molt poc i que tan sols són uns sis nens/es. Es fa foto per 
intentar mantenir l’ordre de l’aula.
S’acorda comentar a l’escola el poc ús que se’n fa des d’aquesta activitat, i que per tant 
ara per ara no es reposaran .
Es revisarà amb la mare coordinadora de l’activitat la possibilitat de rebaixar la quota

5. Subvencions Ajuntament
Pren la paraula la presidenta de la Junta i explica que abans del dia 2 de febrer cal 
presentar la documentació de la subvenció de l’Ajuntament .  Cada any es demana en 
concepte Casal matí però enguany es valora demanar l’ajut per pintar el mur del pati. 
A l’espera de valorar en concepte de què es demanarà.
Mentre, s’avançarà en omplir la documentació per si finalment es pot demanar pel mur. 
En aquest punt sorgeix el comentari de la possibilitat de fer una arqueta per evitar 
l’entollament de la sorra en els espais de pas del pati. La Comissió d’Obres junt amb 
l’escola ho valoraran i estudiaran. 

6. Precs i preguntes
Arribat aquest punt la mare de la comissió de patis, Txell Viola, demana voluntaris/es 
per entrar a la comissió, i poder fer seguiment dels projectes que s’engegaran 
pròximament.
A continuació s’explica l’activitat Colònies en família, un projecte personal d’algun 
grup classe.
Una mare pregunta l’opció de poder canviar els horaris de patis oberts.
A continuació la Junta sotmet a votació la possibilitat de comprar 21 ordinadors que des 
de l’escola s’han demanat per tal de millorar el material que tenen ara. Aquesta remesa 
de diners sortiria dels beneficis acumulats durant aquests darrers anys.  No s’aprova ja 
que tres famílies demanaran un nou pressupost, un pare de P4 parlarà amb l’Aida per 
conèixer quines necessitats concretes requereixen, es valorarà com es fa el 
manteniment: opció de renting o leasing...queda pendent per la propera reunió d’AMPA 
aprovar o no la iniciativa. 

Es dóna per finalitzada la reunió a les 21.30h.


