
Acta reunió AMPA Escola Bogatell 26/maig

Assistents: 

14 socis/es i el 4 membres de la junta. 18 persones en total.

ORDRE DEL DIA:

• Informació sobre el Programa de Socialització de llibres de text
• Festa de fi de curs
• Valoració de la festa esportiva
• Proposta de festa de benvinguda a P3 (curs 2014-2015)
• Valoració de la xerrada sobre  la LOMCE
• Precs, preguntes i altres

1- Programa socialització de llibres.

Degut al canvi que suposa la introducció de la LOMCE hi han hagut dubtes en 
els llibres de text que seran d'aplicació el curso 2014-2015. L'AMPA te prevista 
una partida per adquirir llibres socialitzats de 5º i 6º. Donat que la consellaria ha 
dit que no s'aplicarà aquest curs i que el centre ha comunicat que no canviarà 
llibres no s'executarà.

El centre ha demanat l'adquisició dels d’angles de 4 a 6, per tant es proposa 
congelar la resta de la partida.

El programa inclou també el lliurament dels llibres a les famílies i des de la 
junta s'ha decidit entregar-los amb els folres per separat perquè els nens i 
nenes els folrin, i també que es faci un pagament simbòlic amb l'objectiu de 
crear consciència sobre el programa.

2- Festa de fi de curs.

Es farà el14-juny. Al no haver-hi cap representant de la organització no 
s'aprofundeix en el punt.

3- Valoració de festa esportiva.

S'ha dut a terme el dia 24/5.

Un dels organitzadors en fa la valoració. S'indica que es pot dividir entre el més 
visible, que es positiu i va quedar una bona impressió,  donat que els nens s'ho 
van passar be i tothom va quedar content, i el menys visible, que es que la 
festa ha crescut respecte a l'any anterior però no les persones que s'hi 
dediquen i no s'arriba a aconseguir que les coses surtin com es voldria, 
especialment per la manca de col·laboracions.



El principal exemple es la Gimcana, on cal molta gent i es difícil de gestionar, 
l'exemple contrari es el parvulari, que va funcionar molt bé gracies a que s'hi 
van dedicar persones concretes i exclusivament a aquesta activitat.

S’haurà de plantejar de cara a l'any vinent si es pot ser tant ambiciós o s'ha 
d'intentar reduir les activitats que demanden molts voluntaris per ajustar-les als 
nostres recursos.

Una  de les persones que va participar com a voluntària comenta també que 
van trobar manca de indicacions. El motiu es que fins a l'últim moment n'hi van 
haver molt pocs i en aquest cas es molt difícil quadrar una graella.

Els assistents indiquen que s'ha de mirar de consolidar i fer-ho més potent, 
organitzant-la amb més temps i amb una comissió específica.

Es fan propostes com demanar dos voluntaris mínim per classe.

La Junta agraeix a Jordi Moliner, Marc Iranzo, a les entitats que organitzen les 
extraescolars i a tots el col·laboradors- la implicació i valoren molt positivament 
el resultat.

4- Proposta de festa benvinguda a P3. 

Els districte ens va informar de que es una cosa que es fa a altres escoles i que 
es pot fer de forma conjunta amb el centre o només des de l'AMPA.
 
Es tractaria de fer una petita trobada amb les noves famílies per ajudar-les a 
integrar-se en l'escola i conèixer-se entre elles. Es faria el primer o segon 
divendres després de l'inici de curs i amb especial protagonisme de les famílies 
de P4. 

Es busca respondre a la inquietud general que tenen els pares de P3 pel 
desconeixement general de l'escola i dels seu funcionament.

Es parlarà amb la directora per proposar-ho i buscar la millor manera 
d'organitzar-ho.

5- Valoració de la xerrada de la LOMCE.

Es fa un resum de la presentació que va fer el membre de la FAPAC i que es 
pot trobar a la web.

Es proposa que es demani al consell escolar la inclusió de un punt per 
posicionar-se en contra de la LOMCE i que es demani el model de la FAPAC 
per posicionar-se en contra des de el Consell Escolar.

6- Precs i preguntes.



Es fa una pregunta sobre el “somescola” i la Junta indica que s'informa de la 
convocatòria de la cercavila a la web de l'escola , però l'AMPA no es posiciona 
ni convoca com a tal.

Un assistent pregunta perquè es fa la sortida de les extraescolars per Ramon 
Turró, en lloc d'aprofitar la entrada de Bogatell, més amplia. La Junta no te una 
resposta en aquest moment i s'averiguarà.

Es recorden també els temes que es van demanar a les representats del 
districte, en particular per la font que s'ha demanat que s’instal·li a l'Avinguda 
Bogatell, i des de la Junta es contesta que es consultarà l'estat.


