
ACTA REUNIÓ INFORMATIVA AMPA ESCOLA BOGATELL
Dilluns, 28/11/2016  a les 19:00h.

Assistents:  25 socis/es i 4 persones de la Junta. 29 persones en total. 

ORDRE DEL DIA:

1. Vocalies pendents: guitarra, hoquei, escacs i jumping.
2. Casal de Nadal.
3. Assemblea general, vacants a la Junta de l'AMPA.
4. Reunió amb direcció: Anglès, concert i votacions al consell escolar.
5. Carnestoltes.
6. Patis.
1. Vocalies pendents: guitarra, hoquei, escacs i jumping.
Ana Maria Maza Vocalia de guitarra. Queden pendent la resta.
2. Casal de Nadal.
Com cada any oferim Casal de Nadal per les famílies que el necessitin. El Casal de Nadal començaria el  
23 Desembre i acabaria el dijous 05 de Gener, expliquem que tota la informació es rebrà per e-mail per  
apuntar-se.
3. Assemblea general, vacants a la Junta de l'AMPA.
S'informa que hi ha tres vacants per aquest pròxim any i que en aquesta assemblea han de sortir els  
nous  membres.  Sol·licitem  que  es  presentin  candidatures  i  si  presenten  candidatura  més  de  tres 
persones, es faran votacions per escollir entre els candidats. S'explica quina feina tenen els membres de 
la junta i  que com està organitzada la junta, es fan reunions amb direcció i consell  escolar, preparar 
pressuposts i control de tresoreria juntament amb Susanna.
4. Reunió amb direcció: Anglès, concert i votacions al consell escolar.
Direcció ens expliquen que per filosofia no es fa cap extraescolar a l'hora del migdia, els motius és que 
els nens han de jugar i no saturar-los de més classes, ja fan al migdia Coral i la van acceptar per què és 
cantar i agrada als nens, però ja es va dir que no acceptaria cap altre extraescolar. Direcció no veu viable 
fer l'extraescolar d'angles.

Per baixa de la Patrícia, mestre de música, es va dir de no fer el concert de Nadal, ja que aquest mestre  
porta tota la feina d'ensenyar als nens les cançons i les tasques organitzatives.
 Per les queixes dels pares al final professorat ha decidit no anul·lar el concert de Nadal i que cada  
mestre de classe ensenyarà les cançons i faran el concert a l'escola en dos dies per no saturar el pati al  
matí.
Alguns pares no estan d'acord i volen que les delegades demanin el canvi d'horari de les 10 h a les 15 h.  
Els pares demanen que la junta sol·liciti el canvi d'horari i sigui a la tarda.
Votacions del Consell Escolar, demanem participació dels pares vagin a votar per escollir els pares que 
ens representaran al consell escolar.

5. Carnestoltes.
Fem una petita explicació de com organitzem cada any la rua i  que aquest  seria el  tercer  any que 
participem, que l'any passar van guanyar i que aquest any sortim els primes. Es demana participació dels 
pares, voluntaris, per formar part de la comissió. Àlex, Liliana i Judit s'apunten a la comissió.

6. Patis. 

La mare de la comissió de patis, Txell,  ens informa que la comissió de patis ara ja són 8 persones  
treballant, també ens explica com van les instal·lacions que estan fent al pati.

Com en la reunió anterior es va dir que el consorci havia posat el sorral i les taules de pícnic, ara posaran  
la caseta dels materials de jocs.



 
Ja  està  instal·lat  un tipi  al  pati  de primària,  es valorarà si  instal·lar  un altre.  Tiren  endavant,  circuit 
homologat equilibris, ja tenen el pressupost i circuit d'aigua ja estan fent els nens amb l'Aida als espais 
de petites reparacions. També estan amb el pressupost de la cuineta, que la volen posar al més aviat  
possible.

Com que consorci va dir no a les grades de fusta i grades de sorra, topografia de muntanyeta i pas  
cobert. La comissió ha demanat una reunió amb consorci per si podem tirar endavant aquests projectes 
pagant l'escola, està pendent de fer reunió.

La presidenta com a punt d'informació explica que no tenim preparat el pressupost per l'any que ve. Que 
no podem confirmar que serà una continuïtat les millores del pati, primer fen el pressupost i després ja 
podrem parlar de continuïtat.

La mare de la comissió de patis, Txell, vol una votació de què volem al pati entre tres opcions que ens 
dóna, ja que les persones que estan a la comissió, mares i mestres, volen sabre que preferim.

1a Opció: Circuit petit.
2a Opció: Micado primer i segon.
3a Opció: Micado més gran en la zona de les inundacions.
Les Votacions: 26 pares a l'opció 3a + 2 s'abstenen.

7. Precs, preguntes.

Tema a parlar amb direcció, proposat per uns dels pares de la reunió. Si l'escola té un protocol de 
violència a les aules, enviem un e-mail a direcció per resposta abans de la pròxima reunió de l'AMPA.

Es dóna per finalitzada la reunió a les 20:41 h.      


