
Acta reunió AMPA Escola Bogatell 27/octubre

Assistents: 

23 socis/es i 3 membres de la junta. 26 persones en total.

Ordre del dia:
• Valoració de l’inici de les activitats extraescolars
• Vocalies: renovació i vacants (anglès, guitarra, iniciació esportiva, 

natació i jumping clay)
• Valoració de la festa de benvinguda a P3
• Informació sobre les obres a l’escola i el manteniment
• Xerrades, Jornades i Tertúlies XJT, curs 2014-2015
• Colònies d’estiu 2015
• Precs, preguntes i altres

1. Punt presentació.

Donat que hi ha presents a la reunió pares i mares que son nous a l´escola es 
fa una breu introducció del funcionament de l´AMPA, els membres de la junta, 
el funcionament de les vocalies i el seu àmbit de responsabilitat.

2. Valoració de l’inici de les activitats extraescolars

Aquest curs s´han iniciat per primer cop totes les activitats al mateix temps que 
les classes, amb l´excepció de l’anglès, que s´ha retrassat pel canvi de 
proveïdor.

Es considera que la experiència ha sigut satisfactòria i no hi hagut incidents 
remarcables, encara que la organització inicial ha sigut més complexa que 
altres anys al disposar de menys temps, i també per que moltes famílies han 
apuntat als nens fora del període d’inscripcions i fins i tot amb el curs 
començat.

En referencia al desenvolupament i participació a les activitats, s´ha hagut de 
deixar de fer circ per manca de nens. S´intentarà recuperar en el futur si la 
demanda es suficient. Es una activitat que ha estat molt ben valorada per les 
famílies que hi han participat i també per la junta.

El proveïdor d’anglès ha canviat respecte al que havíem tingut ens anys 
anteriors. S´ha passat a International House, amb els que s´ha duplicat el 
nombre d´inscrits, per la qual cosa es considera que el canvi ha estat ben rebut 
per les famílies.

La resta d´activitats es mantenen en nivells similars d´inscripció, amb les 
oscil·lacions habituals de tots els anys.

Hi ha una pregunta sobre la disponibilitat de places a les extraescolars. La junta 
explica que, per regle general, s´intenta que tots els nens que vulguin fer una 



activitat puguin inscriure´s si ho fan dintre del termini, fins i tot desdoblant grups 
com ha passat amb l’anglès aquest any. La excepció habitualment es la 
natació, per les limitacions del propi poliesportiu Icaria

Es comenta que hi ha descompensació de grups per gènere, de manera que hi 
ha activitats que semblen exclusives de nens i altres de nenes. La junta està d
´acord  en que existeix aquesta problemàtica, però respon exclusivament a la 
demanda i no veu manera de canviar aquesta situació. En tot cas s´estudiarà 
qualsevol proposta que ofereixi solucions per evitar aquest desequilibri.

3. Vocalies: renovació i vacants (anglès, guitarra, iniciació esportiva, natació i 
jumping clay)

Des de la junta s´indica que hi ha 5 vocalies vacants. Un pare indica que la 
seva dona pot estar interesada a cubrir la d´anglés. Es continuarà buscant 
persones que puguin cubrir les vacants.

Es comenta la opció de poder introduir noves extraescolars de cara a l´any 
vinent. El camí es proposar-ho a l´AMPA, i preferentment que portin un projecte 
i un grup d´alumnes interessats.

Es recorden també les altres vocalies no extraescolars. Menjadors, casals, 
colònies, comunicació, xarrades i obres, que ara mateix estan coberts.

Es pregunta sobre la possibilitat de introduir extraescolars a P3. S´aclara que 
forma part del projecte educatiu del centra que els més petits no facin 
extraescolars.

Els noms de tots els vocals poden trobar-se a la web.

4. Valoració de la festa de benvinguda a P3.

Es una nova iniciativa d´aquest curs davant de la demanda que es va detectar l
´any passat per part de les famílies d´aquest curs, i es va fer coincidir amb la 
jornada de portes obertes de l´escola, que responia a la mateixa demanda. Es 
va fer un divendres perquè es va considerar el dia més adient.

El propòsit va ser facilitar la trobada de les noves famílies de P3 entre elles i 
també amb l´AMPA i la comunitat de l´escola.

La sensació general es positiva i s’agraeix també a les mestres el seu suport i 
la seva participació. Es considera recomanable mantenir-ho els propers anys.
 

5. Informació sobre les obres a l´escola i el manteniment.



Finalment, després de les reclamacions de l´escola i l´AMPA el consorci va 
acceptar dur a terme les obres demandades per la comunitat i s´han executat a 
l´estiu 2014.

Durant tot el procés es va detectar també la necessitat de reparar les pistes, a 
lo que el consorci va contestar que ho introduiria també com un projecte 
separat, com així es va fer.

Es comenta que es va cancel·lar el casal d´estiu de 2014 per aquestes obres, 
que finalment es van endarrerir, amb la qual cosa una part del casal hauria 
sigut viable.

En el projecte públic es va veure que no s´havien inclòs els lavabos d´infantil, 
però si els vestidors de fora. Finalment en la execució es va fer a l´inrevés, ja 
que des de el centre es considerava que era necessària també una ampliació, 
no només la reforma.

S´ha continuat demanant aquesta reforma de la zona d´aigües, i també una 
revisió de les pistes. Hi ha altres actuacions que es consideren necessàries, 
com el propi edifici de l´AMPA que també es reclamaran.

En quant a manteniment de materials es mirarà amb l´escola tot el que es pot 
fer, i si cal que alguna partida es faci des de l´AMPA s´estudiarà i s´intentarà 
incloure al pressupost. En tot cas, l´AMPA recorda que tot el manteniment es 
responsabilitat del consorci i en primera instancia s´ha de intentar que ho 
assumeixi.

Com a bona noticia s´ha canviat la barana de Ramon Turró, un altre demanda 
de l´AMPA, en aquest cas al districte.

Es proposa la possibilitat d’introduir una vocalia de relacions amb la 
administració per perseguir tots aquestes temes, al tractar-se de temes que 
demanden molt de temps i molta insistència.

També es comenta la situació del material informàtic, especialment dels 
ordinadors de infantil. S´indica que l´AMPA col·labora al manteniment 
informàtic del equips.

Un mare obre la possibilitat de obtenir ordinadors de segona ma d´una 
empresa sense cost. Es planteja que pot ser una alternativa a analitzar i 
proposar a direcció.

6. Xerrades, Jornades i Tertúlies XJT, curs 2014-2015

S´està preparant  el programa del curs amb les escoles i instituts de la zona. S
´ha demanat l´ajut de diferents entitats per oferir més xarrades, entre d´altres a 
organitzacions contra la violència de gènere.



El programa provisional està  penjat a la web de l´AMPA, son recursos gratuïts i 
s´anima a les famílies a participar. Quan s´acabi de definir el programa  s
´actualitzarà.

 Per facilitar l’assistència s´avançarà a les 7 de la tarda l´inici.

7. Colònies d’estiu 2015

Encara que les colònies queden lluny, cal decidir les dates en que es poden fer 
si volem mantenir la casa dels últims anys, que ha agradat molt a la majoria de 
famílies.

El 2015 Sant Joan es un dimecres i la proposta es fer les colònies la setmana 
del 29/6 al 3/7.

Infantil marxaria el 1/7 i tornarien amb la resta de nens el 3/7. Hi ha 
intervencions per animar a que les famílies apuntin als més petits a les 
colònies, senyalant que els nens les gaudeixen molt.

Es pregunta per la possibilitat de fer colònies de centre, però queda fora de 
l’àmbit de l´AMPA. El centre actualment només fa unes colònies a 6é. Es 
planteja la possibilitat de fer una consulta a les famílies i veure si hi ha 
demanda i plantejar-ho al centre.

Des de la vocalia s´indica també que es vol demanar un qüestionari de 
satisfacció a les famílies per conèixer la percepció que han tingut de les 
activitats per evitar que els punts de millora arribin per vies –o en moments- 
que no son els adequats.

8. Precs, preguntes i ordre del dia

Es recorda que hi ha eleccions de consell escolar i es demana la participació, 
tant en quants a vots com a candidats.

Es demana que es parli de que aquest any no s´ha fragmentat la quota de 
material de l´escola com en anys anteriors. La direcció ho ha justificat perquè 
ho fan altres escoles i es un estalvi en temps i diners. Tot i ser un tema aliè a l
´AMPA la junta ho ha consultat  amb la direcció i han reiterat els arguments, 
remarcant que la quota no es alta i es van comprometre a fragmentar el 
pagament a les famílies que ho demanessin, però només en efectiu. 

La junta va expressar el descontent de les famílies al respecte davant de la 
directora i també s´ha dit al consell escolar.

Es proposa que es plantegi des de les delegades, un altre cop al consell i en tot 
cas una demanda a mitjans de curs on les famílies que vulguin un pagament 
fraccionat ho puguin demanar.



S´indica que a infantil hi ha un problema de mosquits, especialment pels nens 
de P3 i es demana que es notifiqui a la direcció. La Junta es compromet a fer-
ho, tot i haver-hi altres vies per notificar aquest tipus de problemes.

També s’expressa la decepció per la manera en que s´ha decidit anular la 
desfilada de carnestoltes, els membres del consell escolar indiquen que es 
plantejarà en el consell.

Sense més punts a tractar, es tanta la reunió.


