
ACTA REUNIÓ INFORMATIVA AMPA ESCOLA BOGATELL
Dilluns, 24/10/2016  a les 19:00h.

Assistents: 23 socis/es i 2 persones de la Junta, 25 persones en total. 
 
ORDRE DEL DIA:

1.- Donar benvinguda a les noves famílies de P3
2.- Explicació tema porta de l’avinguda Bogatell
3.- Consell Escolar.
4.- Tema Patis.
5.- PIM, PAM, PUM.
6.- Precs i preguntes.

1.- Donar benvinguda a les noves famílies de P3

Pren la paraula la Vicepresidenta de la junta, Montse López i presenta la junta.
Donem la benvinguda a les noves famílies de P3, són 73 nens i els informen del funcionament de l'AMPA 
i de les vocalies.

2.- Explicació tema porta de l'avinguda Bogatell.

Explicació a les famílies de com solucionar el caos a l'entrada i sortida a la porta de Bogatell, la direcció 
estudia obrir les dues ales de la porta per poder organitzar millor les sortides dels nens, manteniment 
revisarà l'ala que mai s'ha obert per poder utilitzar-la. 
Els nens són responsabilitat de la professora i en cap cas de la conserge. 
Punt per parlar amb direcció, un pare proposa obrir un altre porta, al costat de l'avinguda de Bogatell i 
demana que faci'n alguna reparació a la porta d'infantil, ja que la sorra que surt per la porta és perillosa i 
la gent pot caure.

3.- Consell Escolar. 

Parla Txell Viola, mare representant al Consell Escolar.
Explicació als nous pares de què tracta el Consell Escolar i quines persones la formen.
Es va parlar dels objectius de direcció i del pla del centre. Punt important millorar la comunicació escola - 
famílies via e-mails i donar informació de què és el que fa l'escola.
L'escola explica que incorporen els projectes com a una eina mes i explicar que a part de fer la formació 
d'espais, també estan fent formació de projectes. Això no vol dir que ara sigui una escola lliure, com 
Escola 21, sinó que només incorporen els projectes. També estan fent taller de resolució de problemes.
Parlen de les proves de nivell, que són dos i ara hi ha una nova prova de Medi. L'escola s'ha ofert per fer 
la prova i comprovar nivell de medi. Un pare comenta que s'ha de parlar amb direcció del tema de proves 
i informar-nos amb més detall. Informen que tenim hora de reforç per part del consorci.

Els pares volen més informació sobre projectes, volen saber percentatge de llibre i projecte, per què en 
una reunió de P4 van dir que era escola de projectes??
S'anima als pares a presentar-se a les Eleccions del Consell escolar que són al novembre.

4.- Tema Patis. 

Txell Viola com a representant de la comissió de patis, explica als pares nous projecte dels patis i informa 
que Consorci fa fer els dos sorrals del projecte, una caseta per als materials de jocs pels patis i tres 
taules de pícnic. Tenen molt èxit els sorrals nous i demanen que omplin el segon sorral de sorra perquè 
era sorral natural i quan plou s'omple d'aigua i sembla una piscina.
De moment tiren endavant circuit homologat equilibris i circuit d'aigua, els tipis i la cuineta.
El circuit d'aigua el fan els nens amb l'Aida a espais i taller de canyes que faran una caseta de canya i la 



preparació dels Tipis.
El consorci diu no a les grades de fusta i grades de sorra, a la topografia de la muntanyeta i al pas 
cobert. La comissió ha demanat una reunió amb el Consorci per si donen el si a aquests projectes pagant 
l'escola i l'AMPA.

5.- PIM, PAM, PUM.

Informa'n del tema la mare Esther Martínez que té nens a l'activitat i ha començant amb 7 nens, s’informa 
al resta de pares nous per si volen participar. 

6.- Precs i preguntes.

La comissió de manteniment va demanar diverses coses i volen saber que ha fet ja el consorci i que 
estan fent de millores.

Queda pendent comentar amb direcció.

Una mare de taekwondo vol saber si les màrfegues guardades al vestuari es poden canviar de lloc, ja 
que no deixen lloc per canviar a les nenes i que desapareixen coses del vestidor.

Tema de Nadal la cançó dels pares informen que fan. Susanna passar e-mail per participació.
Tema Carnestoltes pendent crear comissió. Susanna passar e-mail per demanar participació.

Hotel Avinguda Icària. Monse García, mare de l'escolar ens informa d'un alberg públic aprovat al barri i 
que afecta el nostre veïnat i escola.
Informa que al centre de Can Gili hi ha signatures i protestes a la castanyada i passarem e-mail per 
informar a les famílies i informar dels dies de les protestes.

Les vocalies de taekwondo i de música volen saber ràtio als nens de P4.

Comuniquen que la festa de fi de curs serà el dia16 de Juny del 2017.

Es dona per finalitzada la reunió a les 21h.


