
Reunió de l’AMPA ESCOLA BOGATELL 
27/03/2017 a les 19h

Assistents:  10 soci/es, més 3 membres de la Junta, 13 persones en total.
ORDRE DEL DIA:
1. Reunió amb direcció
2. Vocalia pendent (hoquei)
3. Casals de Setmana Santa
4. Casal d’estiu (centre d’interès, inscripció, termini beques)
5. Consell escolar, programa Lexcit,etc.
6. Valoració carnestoltes
7. Plantem cara a l’assetjament
8. Precs i preguntes

1. Reunió amb direcció
S’explica a les famílies que va tenir lloc la primera reunió de la nova Junta de l’AMPA 
amb la direcció de l’escola. 
En ella es varen tractar temes com:  

- projecte patis ( estat d’alguns projectes tipus cuineta, mur, mikado…) i 
subvenció per part del consorci de 50.000€ per properes inversions (pendent de 
projecte). Es trauran uns arbres morts que hi ha al pati de 1er i 2on.

- Inauguració de la caseta dels jocs: Préstec de cordes, diàbolos, plats xinesos… 
Els dimarts en gaudeixen de 3er a 6è amb la coordinació de la Fundació 
Bogatell; i els dijous els nens i nenes de 1er i 2on sota la coordinació dels de 6è.

- Colònies de 6è. L’AMPA subvenciona el 50% a aquelles famílies, que tenint al 
dia els comptes de l’escola, no puguin assumir les colònies. 

- L’escola dóna les gràcies pels ordinadors comprats des de l’AMPA.
- Es presenten les portes obertes d’aquest any, els dies 7,8,9 i 10 de març. S’ha 

demanat que un parell de mares de l’escola puguin acompanyar a la direcció per 
resoldre dubtes que puguin tenir les noves famílies. 

- Es faran les proves diagnostiques a 3er i les proves de competències a 6è (la 
secretària de l’AMPA explica que són, ja que alguna família ho desconeixia).

- Programa Lexcit. Direcció mostra el seu interès vers aquest projecte.
- AMPA comenta a direcció, i aquesta hi està totalment d’acord en recuperar de 

cara al proper curs el projecte SPLAU.
- Direcció comenta la voluntat de recuperar i ambientar espais perduts de l’escola 

per poder fer-hi algunes activitats ( tipus chill out…). Un pare comenta que 
estaria bé tenir els plànols de l’escola per conèixer aquests espais i l’ús que se’n 
fa. Es farà el traspàs a l’escola. 

- AMPA comenta que aquest any l’escola no ha informat correctament de les 
ordres del senyor carnestoltes, i  proposa que de cara a l’any vinent enviarà un 
mail a les famílies perquè consultin la web.

- Interès pel protocol i el manual que es vol elaborar des de la comissió de 
l’AMPA envers el bullying i l’assetjament escolar (direcció ha parlat amb la 
mare de la comissió corresponent) 



2. Vocalia pendent (hoquei)
Es comenta que la vocalia de Jumping que estava pendent de cobrir ja s’ha cobert amb 
una mare de P5. Falta encara la de Hoquei. Es proposa parlar amb el professor perquè 
ho comenti entre les famílies de l’activitat. 

3. Casals de Setmana Santa
S’explica que per falta d’inscripcions ha quedat anul·lat el casal de setmana santa.

4. Casal d’estiu
La vocal de l’activitat comenta que l’any passat no es varen passar enquestes de 
valoració del casal d’estiu, però tenint en compte que el grup de grans darrerament 
s’avorria molt, s’ha decidit fer dues temàtiques molt diferents : una de P3-1er i l’altra de 
2on a 6è. 
S’ha valorat no fer el casal en anglès, ja que en anys anteriors s’ha vist que l’anglès era 
una teoria perquè en realitat els monitors no parlaven en aquesta llengua.  En sis 
setmanes de casal no s’aprèn l’anglès, i l’important és que els nens/es s’ho passin bé i 
tinguin monitors ben preparats. (la vicepresidenta de l’AMPA fa un historial del perquè 
en el seu moment es va incorporar l’anglès).
 Algun pare proposa incorporar de totes maneres alguna activitat puntual en anglès. 
La vocal explica les diferents temàtiques d’aquest any, i alguna de les sortides. 
Reunió informativa 3 d’abril a les 17h

5. Consell escolar
La presidenta de l’AMPA explica aquest punt. 
Aprovació acte anterior. 
Presentació dels pressupostos 2017. 
Aprovació d’algunes sortides que quedaven pendents en alguns cursos.
Presentació de com han anat les Jornades de Portes Obertes
Comenta que aquest any l’escola Antoni Brusi acull un nou grup de P3.
Presentació del programa d’intercanvi cultural amb estudiants universitaris 
internacionals (coordinat per una de les professores d’anglès de l’escola). 
Es dóna informació sobre l’estat de Projecte patis  (cuineta i pintada del mur (tot un 
èxit, i les famílies molt satisfetes de com ha quedat).
El consell escolar ha aprovat el programa Lexcit. Ara cal des de l’AMPA començar a 
organitzar-lo i perfilar (opcions d’espai, funcionament, horaris...).
Es presenten els diferents blogs de la web de l’escola. Es demana a les famílies que 
facin una ullada a la web i que qualsevol coseta que manqui es parlarà en la propera 
reunió amb direcció.

6. Valoració Carnestoltes
La comissió en fa molt bona valoració: participació massiva, molt bona comunicació 
entre els membres de la comissió, molta col·laboració en el muntatge i desmuntatge...
Inconvenients: cal organitzar-ho amb més temps d’antelació.  Van haver-hi alguns 
problemes amb el formulari que es creia tancat quan va acabar el termini d’inscripció, 
entre l’elecció de disfresses de nen o nena...És en aquest punt quan un pare, i la resta de 
famílies hi està totalment d’acord, que proposa que pels propers anys no s’hagi 
d’escollir entre nen o nena, sinó fer o una disfressa única o escollir genèrics. 
Equip de so una mica fluix. 
S’acorda que per les properes edicions l’AMPA assumirà els tiquets de benzina que es 
generin durant el muntatge.



De cara a l’any vinent també es demanarà opinió de la disfressa a la coordinadora 
d’Infantil, a banda de la professora d’enllaç que destina l’escola. 
La comissió de carnestoltes ja queda instaurada amb els membres d’aquesta edició, i en 
tot cas es pot anar ampliant.
Malgrat ha estat molt difícil acotar el pressupost, finalment han sobrat 133€, que la 
presidenta de l’AMPA aconsella mantenir cada any aquest coixí econòmic. 
S’ha elaborat un protocol de funcionament pels propers anys, 

7. Plantem cara a l’assetjament
La vocal de l’Escola de pares i mares comenta que la xerrada programada pel 28 de 
març ja està plena. S’ha programat un nou taller sobre assetjament arrel de la gran 
acollida que va tenir la del 24 de gener. 
Es presenta un petit esbós que la mare implicada en aquest tema ha realitzat, i que 
caldrà consensuar amb l’escola i Fundesplai. Es decideix tirar endavant amb el 
document de funcionament i recursos.

8. Precs i preguntes
Abans de finalitzar la reunió la vocalia de comunicació comenta que té pendent elaborar 
un pla de comunicació i estudiar el paper dels mails. Es proposa la possibilitat de posar 
una cartellera.
Es comenta que unes mares varen anar a l’escola bressol Chiquitin per presentar 
l’escola, i es proposa enviar l’any vinent un mail a les escoles bressol del barri per tal de 
presentar-nos. 

Es dona per finalitzada la reunió a les 21.45h 
  


