
ACTA REUNIÓ INFORMATIVA AMPA ESCOLA BOGATELL
Dilluns, 23/05/2016  a les 19:00h.

Assistents: 15  socis/es i 3 persones de la Junta.  18 persones en total. 

ORDRE DEL DIA:
1. Reunió amb Direcció
2.- Classe addicional de P3 curs 16-17
3.- Festa esportiva Paqui
4.- Biblioteca (espais per fer treballs)
5.- Precs, preguntes i altres
Futbol a P4 i P5
Hoquei a P5

1.- Resum Reunió amb Direcció:

Tenim una reunió amb direcció pel tema de la detecció d'un cas de tos ferina i la inquietud de les famílies 
que  han  estat  avisades  i  la  pregunta  a  com  funciona  el  protocol  de  sanitat.
El protocol de sanitat consisteix en: Detecció per part del pediatre d'una malaltia infecciosa, el pediatre 
avisa a salut publica i salut publica només informa per carta a tots els pares dels nens que poden estar 
afectats. En el nostre cas de tos ferina només avisa'n als cursos del nen i no a tota l'escola per no  
provocar alarma a la població. 
Ens  informen  que  el  protocol  va  ser  correcte  per  part  de  salut  publica  i  així  informen  les  famílies  
assistents.
Debat  amb una mare que no està  d'acord amb el  protocol  i  expliquem que salut  publica és el  que 
decideix a qui i com avisar per no crear alarma innecessària a la població.

2. Classe addicional de P3 Curs 16-17

Informen que hem tingut dues reunions amb direcció i ens confirmen  que pel pròxim curs la classe de P3  
tindrà una classe mes addicional, que consorci ja han vingut un parell de vegades, que han mirat con  
distribuir  els espais  per tenir  les classes necessàries i  que no tenen oficialment cap noticia de com 
organitzaran l’escola. 
Una mare, Txell Viola fa debat de quins canvis tindrem a les classes i com no tenim explicacions del  
consorci,  demanem una comissió per sol·licitar explicacions i demanar millores a l’escola arrel  de la 
classe addicional de P3.
Participa en la comissió: Mónica González que proposem com portaveu, Montse Arca, Leonor Avila i 
Isabel Arroyo.
Marc Iranzo, un pare assistent a la reunió comenta que la forma de comunicar i demanar explicacions es  
primer forçar un reunió amb el Consell Escolar amb motiu d’aquest tema, preparar un escrit com a AMPA 
per el  consorci  demanen explicacions i  respaldant  amb signatures de tots  els pares de l’escola.  En 
aquest escrit es demanaran saber els canvis a l’escola i on anirà la nova classe de P3.
Gonzalo, un pare assistent a la reunió també comenta connectar el projecte de patis amb el tema de 
classe addicional de P3. 



En altres ocasions ja s’han fets escrits amb signatures, l’acta comentada per el Marc es la de 03 d’abril  
del 2013.
S’informa a les famílies que Consorci ha atès la demanda de reparar la reixa de l’escola que estava 
rovellada i estan treballar reparen tot el perímetre d’escola.

3. Festa esportiva

Parla la encarregada de la festa esportiva: Paqui.
El dia de la festa Esportiva es el 18 de Juny i progressa adequadament. Tenen la feina dividida en tres  
grups. El grup infantil, s’encarrega una mare la Txell Viola, preparen jocs a pista. El grup de primària 
faran  mini  campionat  amb  tots  el  nens  que  vulguin  provar   futbol,  basquet  o  escacs,  se’ls  haurà  
d’apuntar per fer els grups juntament amb el nens que ja fan la extra escolar i ells seran la guia per els 
nens que provant la extraescolar. Patinatge y hoquei no és podrà provar por el tema de patins, però faran 
una exhibició. Menjar, fruita i el jo porto.
Horari des de les 9h a 14h.

5.- Projecte Patis:

El tema patis esta parat fins que consorci faci el vist i plau. Cancel·lades dos reunions, tenen previst una 
pel 30 de Maig 2016. Aniran informant com va el tema. Txell Viola (mare de la comissió de patis) comenta 
que volen preparar circuit de troncs i taules d’aigua i enviaran e-mail a les delegades, encara que la  
direcció els esta dient que esperin a tenir el OK de consorci, ella insisteix en demanar els troncs i portar a 
la zona de places del pàrquing, queda pendent d’informar a direcció i si estan d’acord amb la sol·licitud.

4. Biblioteca (Espais per fer treballs)

 Tenen reunió amb la bibliotecària, les mares Ana i Montse i expliquen que es una biblioteca que té mes  
de 20 anys i que van adapten els espais. Ens deixen utilitzar un espais en el podran fer els treballs i  
retallar, ja que en tota la biblioteca no es pot retallar, i tenen un horari disponible en el es pot apuntar els 
grups que ho necessitin, sempre amb un adult responsable.  
Es remarca que no es poden deixar taules sense cadires, ni agafar una cadira per posar jaquetes.
Queda pendent de perfilar la comunicació amb la biblioteca i també ens comenten que podem anar a 
preguntar a Can Gili Nou, si es viable tenir un espai per fer treballs es grups.
També tenim dos dies al migdia que es poden fer treballs a part de dalt de l’Ampa, està previst d’ordenar i 
mirar si podem tenir mes dies disponibles . Ens demanen si podem deixar lliure tota la setmana per les 
tardes algunes mares de la reunió per crear un aula d’estudi, per fer deures i treballs. No es viable per les 
extra escolars que es fan, que son robòtica, escacs i musica.

També es comenta preguntar si podem fer deures i treballs al menjador, es tindrà que parla amb direcció 
i amb el Xavi i si es viable que si es treball de grup pugui entrar un pare per estar amb el grup. 

5.- Precs, preguntes i altres



Futbol a P4 i P5
Hoquei a P5

Susana Nadal, diu de Hoquei P5, demanen ampliar el hoquei a P5, han de passar primer  pel consell 
escolar de P5,  Ana de la junta portarà a consell escolar y farà la consulta amb direcció sobre el Hoquei 
P5 i també amb el futbol de P4 i P5, un correu rebut a la junta de l’AMPA.
Demanen el  Hoquei  a  l’escola.  Es  preguntarà  al  Xavi  i  la  Susana de  com està  el  tema de  pistes. 
Solament patinatge de hoquei, sense sticks. Iniciació Hoquei.

Es dona per finalitzada la reunió a les 21:40h.


