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ACTA de la ASSEMBLEA DE L’AMPA DEL CEIP VILA OLÍMPI CA  
CURS 2008-2009 
 
Caràcter :  Ordinari 
Data:  1 de desembre de 2008,  
Lloc :  Menjador del CEIP Vila Olímpica 
Hora d'inici :  21.00 hores en segona convocatòria 
Hora de finalització :  23.50 hores  
 
Assistents   
Joan Altés, President de l’AMPA 
Mònica Rodriguez, Vice-presidenta de l’AMPA 
Teresa Roigé, Tresorera de l’ AMPA 
Marisa García, Secretària de l’AMPA  
 
Rosa Ma Ramírez, Directora de l’Escola 
Lali Contreras, Secretaria de l’equip directiu de l’escola 
 
Carme Vilarassa, secretaria de l’AMPA 
 
Vocals Comissions de l’ AMPA:  
Belen Espinós (Extraescolars) Maria Antonia Bauzà de Mirabó (vocal sortint) 
Nicole Niess (Festes) 
Albert Girona (Comunicació, pàgina web) 
Maria Murillo (Alimentació i Salut)  
Stefania Clerici (Secundaria)  
Teresa Segura (Camí escolar)  
Carmina Wiegerinck (Sostenibilitat)  
(Tertúlies) excusa la seva assistència 
 
A més dels a dalt relacionats, hi han assistit: 27 socis i sòcies, amb un total de 38 
assistents 
 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Presentació del curs: línies de treball curs 2008-2009 
2. Presentació de la Memòria de l’AMPA del curs 2007-2008 
3. Estat de comptes i presentació del pressupost de l’AMPA per al curs 2008-2009 
4. Presentació de les comissions de l’AMPA 
5. Eleccions dels càrrecs de president, i secretari de la Junta de l’AMPA 
6. Precs i preguntes 
 
En Joan Altés, president de la Junta de l’AMPA, dona la benvinguda a tots als assistents, 
especialment als pares i mares dels nens/es que s’incorporen aquest any a l’escola o venen 
aquest any a l’assemblea per primera vegadal i cedeix la paraula a la directora de l’escola 
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1. Presentació del curs: línies de treball curs 200 8-2009 
 
La Rosa Maria Ramírez, directora de l’escola, explica que aquest any ja s’han finalitzat les 
reunions de classe de tots els nivells i per tant els pares i mares ja disposen d’informació.  
 
Explica l’escola com un equip de mestres que actualment poden continuar portant el projecte de 
llengües i que poden reflexionar sobre la pràctica. El Projecte està pendent d’un fil, cada any han 
de lluitar perquè no canvien molts mestres de cop. Si sortissin totes les places en 3 o 4 anys 
hauria una renovació total de la plantilla de l’escola. 
 
Aquest curs hi ha dos temes principals de reflexió al claustre: matemàtiques i llenguatge. 
Programen reunions intercicles on cada coordinador de cicle explica el que fan. 
 
Defensen una manera d’aprendre més profunda.. De vegades a alguns pares i mares els hi 
sembla que no es va tan apressa com es podria anar perquè és molt comú associar objectius d’un 
grup a continguts exactes.  
La innovació en educació es un procés de reflexió sobre el que es fa, sobre el que significa 
aprendre més, aprendre a estar amb els altres, aprendre com aprèn l’altre. El més important és 
aprendre a aprendre, com ho treballen, com ho aprenen. Hi ha un grup de treball sobre les 
dificultats de llenguatge 
 
La directora cedeix el torn de paraula a Lali Contreres, secretaria de l’equip directiu de l’escola, 
que fa un resum del canvis de mestres que hi hagut a l’equip aquest curs. Hi ha dos mestres 
noves per cobrir les baixes per maternitat. També s’han incorporat dos mestres per suplir les 
mitges jornades de les mestres que fan reducció de jornada. 
Ens explica que hi ha 1 mestra coordinadora per a cadascú dels 4 cicles. 
També hi ha una nova mestre que substitueix una professora que aquest curs fa un permís 
d’estudis a Anglaterra.  
 
 
2. Presentació de la Memòria de l’AMPA del curs 200 7-2008 
 
Seguint els punts de l’ordre del dia, es presenta la memòria de l’AMPA del curs 2007-2008 que 
podeu trobar com annex a aquesta acta.  
 
El president explica el fets diferencials de la nostra AMPA que son son la lluita per aconseguir la 
continuació del projecte integrat de llengües de l’escola I la seva continuació  a l’educació 
secundària. 
 
Explica que l’AMPA te un representant al Consell escolar de l’escola. 
 
 
4. Estat de comptes i presentació del pressupost de  l’AMPA per al curs 2008-2009 
 
Sobre l’Estat de comptes i la presentació del pressupost de l’AMPA per al curs 2008-2009, vegeu 
l’annex a la memòria de l’AMPA. La tresorera de l’AMPA, Teresa Roigé presenta el tancament 
econòmic del curs 2007-2008 i fa la presentació del pressupost per al curs 2008-2009 on s’ha 
considerat una quota de 7€, pujada que es sotmetrà a aprovació en l’Assembles, es a dir 1€ més 
de l’actual de 6€ a repercutir entre  les 311 famílies de l’escola.. 
 
Hi ha hagut un desviament deficitari  de 230 € en les quotes de l’AMPA I està pendent estudiar si 
es degut a impagats o a la marxa de famílies relacionada amb la sortida de l’escola de la última 
promoció de l’escola amb 3 línies. Per tant hi ha 25 nen menys a l’escola. 
 
Es redueix per l’any que ve la quantia del suport pedagògic en quant l’escola decideix deixar el 
suport de plàstica que es feia al professorat  ja que els seus objectius estan assolits I incrementar 
en 1 dia el conta-contes . 
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Hi ha un desfasament entre el pressupost pendent d’esbrinar referent a la festa de 6º  que 
representa una desviament de 900 €  
 
Els conceptes relatius a secretaria de l’AMPA I consergeria engloben els costos del reforç de la 
Carme que fa una monitora de Serveis d’esplai. 
 
En el concepte de beques hi hagut superavit. Es fa esment de que les beques son concedides per 
l’escola, automàticament a les famílies amb dret a les beques de material  
 
Continua havent un descens gradual dels ingressos de les activitats extraescolars. Les baixes que 
es produeixen a meitat de curs signifiquen que amb menys ingressos s’ha de fer front a les 
mateixes despeses, ja que els monitors es contracten per grups. 
 
Aquest any s’ha aplicat una pujada del 5% a les quotes de les activitats extraescolars, el 2,5% 
d’aquest increment es destina a les despeses de consergeria. També les baixes comporten 
l’abonament de 3 mesos mes de quota. El President remarca el fet de que les activitats 
extraescolars signifiquen el 50% del pressupost de l’AMPA. 
 
Per segon any consecutiu hi ha hagut un significatiu descens dels ingressos d’acollida com efecte 
de la bonificació que s’aplica als nens del parvulari amb germans a primària, de tal manera que 
continua havent-hi saldo negatiu. 
 
Respecte de les activitats desenvolupades per l’escola, amb cobrament gestionat per l’AMPA, el 
material representa una desviació respecte el pressupostat  ja que s’han comptabilitzats els llibres 
de vacances de primària i els llibres d’Abacus destinats a la biblioteca 
 
Per tant aquest any no n’hi ha el marge positiu que presentava altres anys la liquidació del 
pressupost. Els anys amb liquidació positiva, l’AMPA repercutia en l’escola uns diners que es 
destinaven a millorar l’equipament de l’escola per millorar la qualitat de l’ensenyament dels nens  
 
De cara al curs vinent, amb les mesures que ja s’han près: l’increment del 5% de les tarifes de les 
activitats extraescolars, la reducció d’un grup de l’activitat més deficitària que l’any passat va ser 
teatre, suposaran un ajustament de les despeses de les empreses subcontratades i per tant  
millorarà presumiblement la liquidació de l’any vinent. 
 
La Directora dona el seu punt de vista de que es vol ajustar tant que qualsevol contingència 
desbarata el pressupost. També remarca que sinó hi ha saldo positiu no es podrà continuar 
col·laborant amb l’escola per millorar l’educació dels nens. 
 
La ex-vocal d’extraescolars proposa reduir la graella de les 17 activitats actuals. La vocal sortint 
explica que quan surt l’oferta sempre hi ha hagut demanda de totes les ofertades. 
 
Una mare assistent proposa incrementar més la quota de l’AMPA, a 7,5 o 8€. 
 
També hi ha l’opinió que apuntar-se a una activitat hauria de significar adquirir un compromís per 
al curs, punt de vista que es rebatut per una altre mare. Un altra assistent que addueix que s’està 
castigant a les famílies que no fan activitats extraescolars.  
 
També es proposa que les inscripcions comportin el pagament d’una matrícula anual . També  que 
es confeccioni una llista de baixes i es doni publicitat de les mateixes, que podrien ser cobertes 
per d’altres nens /es interessats .  
 
També es suggereix des dels assistents informar-se de que fan d’altres AMPAS a través per 
exemple de la FAPAC. El President respon que es inusual que una escola pública organitzi un 
numero tan elevat d’activitats. 
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El President proposa mantenir les quotes de les extraescolars com estan ara, però en el moment 
que el saldo del compte corrent baixés de 25.000 €, prendre mesures, com per exemple presentar 
un rebut extraordinari. 
 
Es sotmet a votació incrementar la quota de l’AMPA a 8 € a partir del pròxim rebut 
 
En el moment de la votació hi ha  35 persones. La pujada de la quota a 8 € s’aprova per 
unanimitat (35 vots a favor, cap en contra, cap abstenció).  
 
Es sotmet a votació aprovar el tancament i el pressupost per l’any vinent amb aquesta pujada 
reflectida. 
 
En el moment de la votació hi ha 35 persones. El tancament i el pressupost s’aproven per 
unanimitat (35 vots a favor, cap en contra, cap abstenció).  
 
 
3. Presentació de les comissions de l’AMPA 
 
Cada comissió explica les tasques fetes durant l’any i les propostes per al curs 2007-2008. Les 
tasques fetes estan descrites a la memòria de l’AMPA que s’annexa. 
 
Es recalca la importància de trobar relleu a les comissions per tal que puguin seguir funcionant 
autònomament de les persones que les van crear i que en alguns casos han deixat o estan a prop 
de deixar l’escola perquè els seus fills ja s’han fet grans, també per aportar idees I formes de fer 
noves. 
 
 
5. Eleccions dels càrrecs de president i secretari de la Junta de l'AMPA 
 
El president  explica que tal i com es va comunicar via motxilla, aquest any cal renovar el càrrec 
de president/a de l’AMPA. També continuar amb el sistema de renovar cada any el 50% de la 
Junta i per tant, malgrat l’any passat es va escollir el càrrec de secretari, degut a la dimissió de la 
persona anterior, tornar a renovar-ho aquest any. Per tant aquest any es renoven els càrrecs de 
president I secretaria. 
 
No hi ha cap candidat. 
 L’actual secretaria explica que com el compromís que ella va acceptar era per dos anys, 
assumeix perllongar-ho un any més.  
El President davant del fet de que no n’hi ha cap candidat es postula per renovar el càrrec. 
 
Sotmesos els dos càrrecs a votació s’escullen per unanimitat amb 35  vots a favor, cap en contra i 
cap abstenció.  
 
 
6 Precs i preguntes 
 
Es pregunta si el pla Esportiu d’escoles significarà una ajuda en relació al tema de les activitats 
extraescolars. La Directora respon que el tema està encara en desenvolupament al Consell 
escolar de Catalunya. 
 
Una mare assistent pregunta per la viabilitat de fer un hort a l’escola. Va explicar que quan 
s’informava de les escoles al barri, va considerar que un hort era com un valor afegit a les escoles. 
La directora li respon que es un idea que han estudiat, han estudiat ubicacions I no descarten 
posar-la en marxa , però que volen fer-ho en serio I son conscients que algú més s’ha de 
responsabilitzar, llevat dels nens I nenes. Es suggereix que es podria treballar en la idea des d’una 
comissió  
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Un altre mare pregunta a la vocal d’Alimentació la possibilitat de incorporar aliments ecològics al 
menjador, ja que hi ha d’altres escoles públiques que ja ho estan fent, tal I com s’havia reflectit a la 
premsa en data molt recent. També que hi ha hagut unes jornades organitzades per la FAPAC en 
relació al tema. Es proposa ampliar la qualitat dels menús a les matèries primeres. 
 
 
El president aixeca la sessió a les 23:50, de la qual, com a Secretària, estenc aquesta acta. 
 
 
 
 
 
La Secretària       Vist i plau 

del President 
 
 
 
 
 
Marisa García       Joan Altés 
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MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS DE L’AMPA DE L’ESCOLA VIL A OLÍMPICA CURS 2007/2008 
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INTRODUCCIÓ 
 
L’AMPA de l’escola Vila Olímpica és l’associació de mares i pares de l’Escola i, com a tal 
associació, no té ànim de lucre. 
 
Amb el curs 2007-08 l’Escola ha celebrat el seu onzè aniversari i per l’Ampa ha sigut un motiu de 
gran alegria i d’orgull veure créixer un projecte educatiu innovador i ambiciós i fer-ne part des del 
començament. 
 
El principal objectiu de l’AMPA és treballar conjuntament amb l’equip directiu de l’escola per donar 
suport a tot allò convenient per a l’educació dels nostres fills i filles. Per tal de dur a terme aquest 
objectiu, l’AMPA: 
 

- Col·labora per cooperar en les activitats educatives del centre a través del Consell 
Escolar, pel que fa als criteris que marquen les activitats culturals, esportives i 
recreatives (sortides, colònies, casals d’estiu, etc.). 

 
- Organitza, gestiona, segueix i avalua les activitats extraescolars de manera coordinada 

amb la direcció del centre. 
 

- Fa un seguiment del menjador -que és a càrrec de la Direcció de l’Escola- del seu 
funcionament i, actualment, fa la proposta dels menús. 

 
- Organitza activitats culturals i festes per a tota la comunitat educativa i activitats 

formatives per a pares i mares. 
 

- Informa tots els membres de l’associació de tot allò que estigui relacionat amb 
l’associació de l’Escola (a través de la figura del Delegats de classe). 

 
- Fa de nexe entre l’Escola i el seu entorn (d’altres escoles del barri, amb el Districte i 

l’AA.VV.), impulsant d’entre d’altres el projecte de Camins Escolars. 
 

- Gestiona els pressupostos aprovats a l’Assemblea General. 
 

- Lluita per aconseguir la continuació del projecte integrat de llengües de l’escola 
 

- Lluita per aconseguir la continuació del Projecte Integrat de Llengües a l’educació 
secundària. 

 
- Proposa línies de treball per millorar les condicions ambientals de l’edifici de l’escola 

 
 
Per fer aquesta feina, l’AMPA s’organitza en diferents comissions en què participen pares i mares 
de l’escola. Al llarg del curs 2007-2008, les comissions van ser: 

 
- Extraescolars 
- Alimentació i Salut 
- Comunicació i Revista 
- Festes 
- Xerrades, Jornades i Tertúlies 
- Camí escolar 
- Secundària 
- Sostenibilitat 
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Cada comissió es reuneix periòdicament en funció de les necessitats, normalment un cop al mes,  
i es reparteix la feina a fer. Un representant de cada comissió es reuneix un cop al mes amb la 
Junta electa, on s’informa i s’aproven les noves decisions, activitats, etc. 
 
Els membres electes de la Junta són: 
 
• Joan Altés (president) 
• Mònica Rodríguez (vicepresidenta) 
• Teresa Roigé (tresorera) 
• Marisa García (secretària)  
 
 
I els vocals, a data d’avui: 
• Nicole Niess, Comissió de Festes 
• Maria Murillo, Comissió d’Alimentació 
• Rosa Colomines, Xerrades, Jornades i Tertúlies 
• Albert Girona, Comissió de Comunicació 
• Maria Antonia Bauzà de Mirabó, Comissió d’Extraescolars 
• Stefania Clerici, Comissió de Secundària 
• Teresa Segura, Comissió de Camí Escolar  
• Carmina Wiegerinck, Comissió de Sostenibilitat 
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PRINCIPALS GESTIONS I ACTIVITATS DE LA JUNTA I COMI SSIONS  
 
Assemblea ordinària 
 
El dia 27 de novembre de 2007 es va fer l’Assemblea per presentar el curs 2007-2008, la 
memòria de l’Ampa del curs 2006-2007, el tancament econòmic del curs anterior, el pressupost 
per al 2007-2008 i elegir els càrrecs de vice-president/a, de tresorer/a, ja que feia dos anys des de 
la seva elecció,  i de secretari/a de l’Ampa, ja que el càrrec estava vacant des de la dimissió de 
l’anterior secretaria. Es van presentar per a cada càrrec i les van guanyar en votació, 
respectivament la Mònica Rodríguez i la Teresa Roigé i la Marisa García. 
 
Continuïtat del Projecte Integrat de Llengües  
 
El CERE, o Centre Experimental de Règim Especial, que era el marc en el que havia nascut el 
Projecte Integrat de Llengües,va deixar de ser actiu fa quatre anys. Malgrat el compromís de la 
Delegació Territorial de Barcelona d'estudiar com continuar el nostre projecte, encara no s'ha 
trobat el marc adequat i l'escola ha d'anar negociant molts aspectes amb el Departament 
d'Ensenyament, per tal de poder continuar treballant com ho hem fet fins ara.  
 
El curs 2005/06 l'escola va presentar un Pla d'Autonomia de Centre que va ser aprovat i amb el 
que s'està treballant actualment. Aquest Pla s’ha prorrogat fins el curs 2009-2010, però no té ni el 
marc legal ni les característiques del CERE.  
 
Durant els anys que l’escola ha estat un CERE, les noves places docents es cobrien pel sistema 
de concurs de mèrits; actualment aquestes places es cobreixen per concurs general de trasllats 
dels funcionaris, com a la resta de les escoles.  
Actualment estem a l’espera del procés que seguirà la Llei catalana d’educació. Aquesta llei 
incorpora molts aspectes que ja recollia el projecte posat en marxa pel CEIP Vila Olímpica, ara fa 
11 anys, com són la importància del perfil dels mestres que han de treballar en un centre per 
poder desenvolupar un projecte educatiu i la cohesió dels equips docents per tal de poder dur a 
terme projectes educatius amb una plena implicació. Esperem que tot plegat sigui favorable per 
poder seguir endavant amb el nostre model d’escola i per poder continuar treballant en el nostre 
projecte educatiu com ho hem fet fins ara. 
 
Pel que fa a la continuïtat del Projecte educatiu de l'Escola a la secundària no hi ha una opció que 
segueixi del tot el Projecte Integrat de Llengües del CEIP Vila Olímpica, però l'IES Icària, així com 
el nou IES Front maritim, ofereixen la possibilitat de continuar la formació en anglès mitjançant els 
crèdits variables. En general les famílies n'estan força contentes, encara que la direcció del Centre 
no pugui garantir el número de crèdits en anglès que serien desitjables, per manca de professors 
formats. Les famílies han entrat a formar part activa de l'AMPA de l'Institut per seguir de prop la 
continuïtat del projecte i col·laborar en el funcionament del Centre.  
 
Mainadera i mestra de plàstica  
 
Des dels inicis de l'escola L'Ampa s'ha fet càrrec d'uns recursos pedagògics que la Generalitat no 
cobreix. El curs 2007-08 l'AMPA, a petició de l'escola i per segon any, va cobrir el cost d'una 
mainadera de P3 (des de abril 2005, la Generalitat assegura la presencia d'una mainadera, però 
es necessita una mainadera per a cada una de les dos classes) i de l'assessorament de plàstica, 
que es fa tant als alumnes com a les mestres.  
El curs 2007-2008  el suport pedagògic que sufraga l’AMPA es va ampliar amb unes hores per 
reforçar la llengua oral i l’expressió a l’Educació Infantil. Aquestes hores les feia l’ Antònia Payà., 
ex-mestra de la nostra escola.  
l'AMPA ha col·laborat amb  una quantitat de dos mil quatre cents euros per a la festa de 10è 
aniversari.  
 
Plataforma per una educació pública de qualitat 
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L’AMPA Vila Olímpica forma part de la Plataforma per a la defensa d’una escola pública de 
qualitat i proximitat al barri. Aquesta Plataforma treballa perquè no hi hagi manca de places 
escolars (de tots els nivells) al barri, en un marc d’anticipació pel que fa a les dates tradicionals de 
preinscripció, i amb els objectius d’assolir una educació pública 0-18 en un marc de proximitat i 
amb el vincle de la continuïtat del Projecte Educatiu. Està formada per les Ampas de les escoles 
bressol, escoles de primària, Instituts i associacions de veïns dels barris Vila Olímpica i Poble Nou. 
 
Aquest curs passat l’AMPA Vila Olímpica no ha participat 
 
 
Autocars amb cinturó de seguretat 
 
El curs 2007-2008 ha estat el quart curs que els alumnes de l’escola han anat en autocar amb 
cinturó de seguretat en tots els desplaçaments que s’han fet. El servei segueix sent d’Alsina 
Graells i es continua valorat molt satisfactòriament 
 
 
Beques 
  
Aquest curs passat ens van ser concedides les següents subvencions: 
 
la d’Acollida de la Generalitat per un import de 2.128,51 euros 
 
la de les activitats de tertúlies XJT de l’Ajuntament per un import de 1.700 euros.  
 
la de foment de la participació en activitats extraescolars obertes al barri, dels centres educatius 
sufragats amb fons públics de la Generalitat (malgrat es tramita a través de l’Ajuntament- Districte 
Sant Martí),  per un import de 7.182 euros. 
 
Aquest curs (08-09) es tornaran a demanar les mateixes subvencions. 
 
 
L’AMPAPA’T 
 
El curs 2007-2008 s’ha seguit endavant amb  l’AMPAPA’T, un butlletí en format paper nascut per 
ser una peça important de la comunicació entre pares i mares, i entre famílies i escola. La pagina 
web de l’AMPA ha estat renovada, per ser més àgil e interactiva  i fomentar la participació de les 
famílies.  
 
 
Delegats de classe 
 
El curs 2007-2008 ha sigut el segon any que les classes van tenir delegats, pares o mares 
escollits a cada una de les reunions de classe per fer de pont entre l’AMPA i les famílies i 
viceversa. Valorem l’experiència de manera positiva i agraïm als delegats la seva col·laboració.  
 
 
Sisena hora 
 
El curs 2007-08 es el segon any des de la implantació de la 6a. hora lectiva a primària, dins del 
marc del Pacte Nacional per l’Educació.  
 
 
 
 
Participació en les activitats de l’AMPA 
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Actualment més de 30 pares i mares col·laboren activament amb l’AMPA, sigui des de les 
comissions o la Junta, sigui com delegats. Aquesta participació desinteressada es la que permet 
realitzar la feina que presentem en aquesta Assemblea. Però, cada any deixen l’escola famílies 
que han aportat molt a l’AMPA i es necessita una renovació per continuar funcionant.   
Ens agradaria veure més gent, i més gent nova, aportant una mà a l’AMPA. 
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COMISSIÓ D’EXTRAESCOLARS CURS 2007-2008 
 
Les persones que han format part d’aquesta comissió durant el curs 2007-2008 són: 
 
1. Ma. Antònia Bauza  (vocal) 
2. Concepció Cots 
3. Pilar López-Jurado 
4. Anna Sepúlveda  
5. Xavier Sierra 
6. Carolina Garzo   
7. Belén Espinós  
8. Rosa Mª Campañá 
9. Pilar Lisbona 
10. Kim Rizvi 
 
La Comissió d’Activitats Extraescolars organitza, segueix, gestiona i avalua totes les activitats que es duen a 

terme a l’escola fora de l’horari escolar. Aquestes activitats, amb el nombre de nens i nenes que hi han 

participat durant el curs 2007-2008, són: 

 

 
• Acollida  : 

 
Matí: 35 nens i nenes 
Tarda: 35 nens i nenes. 
 

 
• Activitats Extraescolars :  

 
♦ Anglès: 70 nens i nenes 
♦ Dansa: 61 nens i nenes 
♦ Bàsquet: 11 nens i nenes 
♦ Hoquei: 14 nens i nenes 
♦ Iniciació a l’esport: 12 nens i nenes 
♦ Laboratori de música (fins a les 5,30) només P5: 22 nens i nenes 
♦ Música: 123 nens i nenes 
♦ Patinatge: 56 nens i nenes 
♦ Natació: 143 nens i nenes 
♦ Plàstica: 14 nens i nenes 
♦ Tastaolletes Esport: 7 nens i nenes 
♦ Tastaolletes Plàstica: 12 nens i nenes 
♦ Tastaolletes: 14 nens i nenes 
♦ Teatre: 88 nens i nenes 
♦ Escacs: 46 nens i nenes 
♦ Informàtica: 53 nens i nenes 
♦ Vela: 43 nens i nenes (Septembre), 36 nens i nenes (Juny) 

 
Casal d’Estiu :  
 
1ª setmana: 90 nens i nenes 
2ª setmana: 140 nens i nenes 
3ª setmana: 140 nens i nenes 
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4ª setmana: 100 nens i nenes 
5ª setmana: 60 nens i nenes 
 
Cada activitat és seguida per una o més persones. Així se’n fa un seguiment més proper, en 
col·laboració amb els monitors o professors que duen a terme l’activitat o els coordinadors 
corresponents, la direcció del centre, la junta i la secretària de l’AMPA.  
 
Cada curs s’actualitzen els fulls informatius de cada activitat que es deixen tot l’any 
penjats a la web de l’escola (http://www.xtec.net/ceip-vila-olimpica/). A més sempre n’hi ha 
un original en paper a la Secretaria de l’escola. 
Aquests fulls expliquen: 
 
• el curs al qual va dirigida l’activitat 
• els objectius 
• la dinàmica de l’activitat 
• l’equipament o material necessari per a la realització de cada activitat 
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MEMÒRIA DE LA COMISSIÓ D’ALIMENTACIÓ I SALUT CURS 2 007-2008 
 
 
Les persones que han format part d’aquesta comissió durant el curs 2007-2008 són: 
 
 
Laura Benítez 
Marta Mauri 
Victoria Pérez 
Ariadna Lloveres 
Maria Murillo (vocal) 
 
La Comissió d’Alimentació i Salut, durant aquest últim any ha continuat treballant per intentar 
millorar, tot el possible, l’alimentació dels nostres fills i filles  a l’Escola. Som concients que ha 
passat molt temps des que la Comissió es va crear amb aquesta fita i pensem que, ara per ara, 
podem dir que els nostres fills i filles mengen un dels menús escolars més variats i equilibrats de 
moltes escoles de Barcelona.  
 
Aquesta feina no ha estat fàcil, els nens sovint rebutgen els àpats més sans i equilibrats en 
benefici de menjars més “atractius” al seu paladar, amb més greixos, més sucres...Però la nostra 
constància i la bona ma esquerra dels encarregats del menjador han fet que els nens ara 
comencin a valorar i degustar el menjar de més qualitat. 
 
Actualment, als nostres menús són més presents les verdures i les fruites, com també les 
amanides d’acompanyament. El peix hi és present totes les setmanes i s’ha introduït el peix blau, 
anul·lant el que són “barretes” i “formes de peix”, el peix apareix al plat amb la seva forma natural. 
Els picats també han disminuït.  
 
Les formes d’elaboració també han tendit a ser més variades i sanes. Han disminuït els fregits, 
s’utilitza més la planxa. S’han introduït les cremes de llegums i moltes receptes noves. 
 
Durant aquest passat any, hem observat que els nens i nenes ja estàn prou acostumats al menjar 
de la nostra escola. Es a dir, han après a menjar bé i a menjar sa.  Com a exemple, no presenten 
tanta  resistència a les verdures. 
 
La relació entre la Comissió i les persones encarregades del menjador és molt bona amb un tracte  
satisfactori, doncs les seves idees coincideixen amb les nostres. Com a exemple, direm que les 
truites es presenten fetes com a casa de forma rodona  i fetes amb paella, no  al forn i en una 
safata. També es te molta cura de que els plats arribin a taula calents. Tot això és de valorar per la 
feina afegida que dona. 
 
Els dies assenyalats com carnestoltes, Nadal, Setmana Santa etc, també es celebren al menjador 
amb un àpat especial. 
 
A destacar, que els menús que realitzem es fan cada mes nous, no hi ha repetició de setmanes, 
mesos ni anys anteriors. 
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MEMÒRIA DE LA COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ CURS 2007-200 8 
 
 
Constitueix la Comissió un equip de pares i mares coordinats amb l'escola: 
 
Mercè Escuer 
Amador Mas 
Enric Senabre 
Lluís Rius 
Núria Antolí 
Albert Girona (vocal) 
 
 
Orígens i objectius 
 
La Comissió de Comunicació es va constituir amb la finalitat de potenciar canals i fluxos de 
comunicació entre els diversos membres de la comunitat escolar. El primer fruit va ser la creació 
del primer web que va tenir l’Escola, que vam inaugurar el 23 d’abril del 2000, i de mica en mica 
vam anar emprenent altres activitats, com ara el fet de tirar endavant una llista de distribució 
oberta a tots els pares i mares, que ens permet estar connectats per correu electrònic de manera 
senzilla i ràpida (més informació, aquí: http://ampaceipvilaolimpica.wordpress.com/llista-de-distribucio/).  
 
Durant dos cursos, doncs, des de la Comissió ens vam ocupar directament de la gestió del web de 
l’Escola i també dels seus continguts, fins que el curs 2002-2003 l’escola en va prendre el relleu.  
 
 
AMPAPA’t 
 
El curs 2004-2005 vam tirar endavant un projecte antic que encara no havia vist la llum, 
l’AMPAPA’t, un butlletí en format paper que voldríem que fos una peça important en la 
comunicació entre pares i mares, i entre famílies i escola. 
 
El butlletí té una sèrie de seccions fixes i algunes d’ocasionals. Entre les seccions fixes, destaca 
l’entrevista, que per línia editorial volem que sempre es focalitzi en temes d’interès escolar –el 
projecte de llengües, el consumisme, les relacions interpersonals a les aules són els eixos de les 
tres primeres entrevistes; i una columna d’opinió signada per un pare o mare, també sobre 
qüestions que ens preocupin com a educadors dels nostres fills i filles. A més, hi ha apartats 
destinats a difondre seleccions qualitatives d’activitats per a nens i nenes, lectures triades, 
enquestes, i notícies sobre les activitats impulsades per les comissions de l’AMPA. 
 
L’any passat vam publicar una edició especial a tot color de l’AMPAPA’t coincidint amb la 
celebració dels 10 anys de l’escola.  Aquesta edició, que va tenir molt bona acollida entre els 
pares i mares de l’escola, va suposar un esforç especial pel fet de tenir el doble de pàgines que la 
resta de butlletins.  
 
Tots els AMPAPA’t, aquí: http://ampaceipvilaolimpica.wordpress.com/ampapat/ 
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El web de l’Ampa 
 
Des del curs 2006-2007 hem passat a tenir un web propi de l’AMPA a l’adreça 
http://www.escolavilaolimpica.org/. El nou web hereta part de l’estructura de l’antic web, però aquest 
cop estructurada en format blog. El format blog permet una actualització de continguts molt més 
fàcil i dinàmica i, per tant, que el  web estigui molt més al dia. 
 
Al web trobareu notícies d’actualitat d’interès per als pares i mares, anuncis d’activitats d’interès 
per a nens i/o pares, com ara les xerrades, tertúlies o presentacions.  
 
També hi trobareu informació no tan lligada a l’actualitat, com ara els estatuts i les actes 
de les juntes de l’Ampa i del consell escolar; referències de llibres, enllaços útils, l’accés a 
la LLISTA DE DISTRIBUCIÓ; el programa XJT, ressenyes posteriors a les xerrades; una 
recopilació de les activitats que duen a terme les diferents comissions; i, finalment, el 
conjunt dels AMPAPA’t, aquí en format PDF, i també les versions completes de les 
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entrevistes que anem fent a cada butlletí, que, per problemes d'espai, mai no podem 
transcriure íntegrament en l'edició impresa. 
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Propostes pel curs 2008-09: Xarxes socials, tecnologies push i sostenibilitat 
 
Xarxes socials 
 
Durant l'any 2007 i 2008 el món de la comunicació a internet ha sofert una revolució amb la 
popularització de les anomenades aplicacions de xarxes socials. Estem convençuts que nosaltres 
també en podem treure profit i que podem millorar la comunicació entre pares i mares de l'escola.  
 
És per això que estem creant el nostre espai a la xarxa més popular avui dia, Facebook, i farem 
una campanya per explicar com registrar-s’hi, com navegar-hi i quins poden ser els usos pràctics 
relacionats amb l'escola. 
 
Tecnologies push 
 
Sabem per l'experiència d'altres escoles que una manera de fer arribar missatges curts de forma 
massiva i ràpida és fer un enviament massiu de SMS als mòbils dels pares de l'escola. És una 
tecnologia que té un cost prou baix i que pot ser de força utilitat per enviar algunes comunicacions, 
com ara els avisos de polls, convocatòries d'eleccions, recordatoris dels dies de concert de Nadal, 
etc.  que ens interessa que arribin ràpidament i pràcticament a tothom en un instant. 
 
Sostenibilitat 
 
Seguint la línia de l'Agenda 21 de l’Ajuntament de Barcelona (www.bcn.cat/agenda21), creiem que 
podem aportar idees i accions per ser més sostenibles pel que fa a la comunicació, bàsicament 
centrant-nos en l'estalvi de paper en la comunicació amb els pares i mares de l'escola. 
 
 
Vols col·laborar amb nosaltres? 
 
Tothom qui vulgui formar part de la Comissió, que vulgui fer-nos propostes, o que vulgui 
col·laborar en l'edició dels nostres AMPAPA't i en el manteniment del nostre web, pot escriure'ns a 
ampavilaolimpica@gmail.com  o posar-se en contacte directament amb qualsevol dels pares i 
mares que formem part de la Comissió.  
 
Animeu-vos: amb la participació de tots enriquim la nostra comunicació i el projecte de l’Escola! 
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MEMÒRIA DE LA COMISSIÓ DE FESTES  CURS 2007-2008  
 
Membres de la Comissió: 
Mª Teresa Aubia 
Cae Piñol 
Almudena Pedraza 
Tania Lara 
Eva Grau 
Elena Girves 
Begoña Sarrias 
Núria Simon 
Nicole Niess (vocal) 
 

Durant el curs 2007-2008 la Comissió de Festes de l’AMPA ha promogut les següents activitats : 

Nadal . Aquest curs Begoña va organitzar un grup de mares i pares per cantar als nostres fills/es 
en l’assaig general del Concert de Nadal de l’Escola, el que va ser una bona sorpresa per a ells. 
Entre tots vàrem muntar un preciós arbre de Nadal  

Xocolatada de Carnestoltes . Aquest curs la festa de Carnestoltes es va celebrar el 16 de Febrer. 
Abans de l’entrada dels pares i mares al col·legi per veure ballar als seus fills/es, els hi van pegar 
“gomets” a la cara 

Després de veure a tots els nens de l'Escola fent els balls ben disfressats, vàrem repartir la 
Xocolatada amb melindros. I com cada any, tothom va gaudir molt del berenar i no va quedar cap 
engruna. 

Sant Jordi. La Comissió de festes va sol·licitar la col·laboració de totes les famílies per a decorar 
l’entrada de l’escola amb flors fetes pels nens i nenes amb la seva imaginació i alguna ajuda dels 
pares i mares. Va ser tot un èxit. 

També es van plantar margarites amb la classe de segon en el pati del parvulari (el seu projecte 
de curs eren les plantes) 
 

Festa de Fi de Curs  El Diumenge 15 de Juny de 2008, a partir de les 17:00 hores es va 
organitzar una festa “M’estimo el meu planeta” . 

Als més petits s’els hi va pintar la cara amb divertits motius. En petits grups es va pintar amb 
guixos (sobre paper) en parets i terra amb el tema “el meu mon”. 

Per la tarda varen gaudir de la màgia del pallasso galàctic Dr. Fly, i a continuació el tradicional 
concurs de pastissos, i ja és el sisè, amb premis per als pastissers. Cada any el nivell és més alt, 
més de 50 pastissos de tots els sabors i colors, que es van repartir a tothom amb suc o una copa 
de cava.  

A les 19:00 hores tots ballàvem al ritme de la música africana de les zebres, una d’elles és una 
mare de l’escola.  

Durant la festa es va vendre les samarretes del curs que portaven el motiu dibuixat per una nena 
de l'escola. 

Les persones interessades en participar a la comissió poden posar-se en contacte a través del e-
mail: ampavilaolimpica@gmail.com 
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MEMÒRIA DE LA COMISSIÓ DE TERTÚLIES CURS 2007-2008  
 
Membres de la Comissió:  
Mònica Rodríguez  
Rosa Colomines 
 
Aquesta comissió va néixer fruit de la inquietud dels pares i mares per tractar temes sobre 
l'educació dels nostres fills fora de l’àmbit de l’Escola. S’hi organitzen tertúlies liderades 
per un dinamitzador, assessor psicopedagògic, en les quals els pares i mares expressen 
les seves inquietuds i experiències sobre un tema escollit pels representants de totes les 
Ampa que hi participen.  
 
Aprofitant la relació que hi ha amb les Ampa del barri i a fi que les activitats que es promouen a 
cada Ampa puguin arribar al major nombre de pares possible, es va crear el Projecte XJT, format 
per les Ampa dels CEIP Antoni Brusi, CEIP Bogatell, CEIP La Mar Bella i CEIP i l’Arenal de 
Llevant i amb col·laboració de l’Ajuntament del Districte. 
 
El programa del curs va ser el següent: 
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COMISSIÓ CAMÍ ESCOLAR                                                                          
 
Les persones que han format part d’aquesta comissió durant el curs 2007-2008 són: 
 
Pilar Fargas (mestra de l’escola) 
Mònica Rodriguez  
Itziar Gras 
Teresa Segura (Vocal) 
Isabel Feliu 
Marta Fiol 
Montse Ortís  
 
La Comissió Camí Escolar es va posar en marxa el mes de març de 2006, en el mateix moment 
que la Macro Comissió Camins Escolars Sant Martí-Poblenou (MCCE) formada per l’ajuntament 
de Barcelona (Institut d’educació i Sector Seguretat i Mobilitat), el Districte de Sant Martí 
(Prevenció), Guàrdia Urbana i representants de l’equip de mestres i AMPA dels següents 15 
Centres: CEIP Vila Olímpica, EBM La Mar Xica, CEIP Bogatell, CEIP Arenal de Llevant, CEIP La 
Llacuna, CEIP La Mar Bella, CEIP Antoni Brusi, IES Icària, EBM El Xalet de la Paperera, l’escola 
Voramar, CEIP Pere IV, CEIP Acàcies, Escola especialitzada La Sagrera, Escola Grèvol i CEIP 
Fluvià.  
 
Des d’aquell moment, les persones de la MCCE hem tingut 12 reunions de treball. La inauguració 
de la primera fase de la xarxa de camins escolars està prevista per a començaments de 2009. 
 
Durant el curs 2006/07, representants de la MCCE ens varem reunir amb l’Institut d’educació de 
l’ajuntament de Donosti per presentar qui érem i com treballàvem.  I  varem anar a explicar 
l’experiència de treball conjunt dels 14 Centres a les VII Jornades del Projecte Educatiu de Ciutat 
de Barcelona. El 14 de juny, el Districte va convocar per primera vegada, a la Sala de Plens, en un 
acte de presentació dels Informes resultants de la investigació feta amb els qüestionaris 
emplenats per les famílies de les diferents escoles. 
 
Durant el curs 2007-08: 
 

• El 26 de novembre de 2007, el Districte ens va convocar de nou per presentar les accions 
concretes que una Comissió de Tècnics - creada pel Districte per treballar vers la creació 
de la xarxa de camins escolars al Poblenou - va definir que es faria en un termini de 2 
anys. La primera fase d’aquestes actuacions de senyalització estaran acabades a gener de 
2009 (veure Nota 1)   

 
• A partir de gener 2008, ens hem organitzat per treballar agrupats en 3 Comissions: una 

comissió fa el seguiment de les actuacions de senyalització, una altra treballa per 
comunicar i informar a les famílies i al barri en general els objectius i dels medis de la xarxa 
de camins escolars del Poblenou i una tercera comissió vetlla per garantir la coordinació 
entre les 3 Comissions i amb tothom de la MCCE. Els fets del curs 2007/08 son: 

 
COMISSIÓ DE COORDINACIÓ:  
- Definició de tasques i area d' influencia de la Comissió de Coordinació 
- Proposta a l'Administració d'un Camí Escolar continu per a tot el Poblenou 
- Presentació del Projecte a 2 Centres Cívics/Casals d'avis 
- Reunió amb la AAVV Vila Olímpica per apropar sinèrgies  
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COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ 
- Reunions amb l'Associació de comerciants del Poblenou (Febrer) 
- Reunió de presentació del projecte a la Coordinadora d'entitats de 
Poblenou (26/3/08) 
- Confecció d'un díptic per poder explicar i fer publicitat la xarxa de CE del 
Poblenou. 
- Organització de la jornada d’ XJT referent a camí escolar  

 
COMISSIÓ DE VÍA PÚBLICA 
- Seguiment de les actuacions de senyalització 

 
• El mes de març de 2008, l'IMEB ens va convidar a explicar la nostra experiència MCCE 

Poblenou a unes Jornades sobre Camins Escolars juntament amb una experiència de 
Fossano (Itàlia), entre altres (http://w3.bcn.es/fitxers/civisme/camiescolar.542.pdf) 

 
• El mes de juny, el Districte (Sr. Narvaez i una 20 de persones de l’ equip de tècnics)  ens 

va convocar per exposar-nos les actuacions de senyalització previstes fins a 
començaments de 2009 

 
• La revista Barcelona Educació, núm. 65, maig/juny 2008, va publicar un article “Camí 

escolar, camí” on es parlar de la nostra experiència 
(http://www.bcn.es/imeb/revista/revistes/revista65.pdf) 

 
• La Xarxa de Camins Escolars del Poblenou hem estat portada de la revista del Districte de 

Sant Martí del mes d’octubre (http://www.bcn.es/publicacions/b_barris/pdf/Sant_Marti.pdf) 
 

• El 29 de novembre de 2008 acabem de celebrar una Jornada informativa sobre el Camí 
Escolar com una activitat XJT1. El Sr. Narvàez ens va informar que acabava de signar 
inversions en senyalització per un import de 200.000,00€. En aquests moments, doncs, 
estem pendents de veure com, a començaments de 2009, s’acaba la primera fase de les 
actuacions de senyalització previstes 

 
De cara al futur, ja estem treballant per veure les possibilitats reals d’implantació d’un PEDIBUS 
(bus a peu) al CEIP Vila Olímpica i també s’ha començat a treballar entre els/les Directores del 
Centres la implantació de la dimensió pedagògica dels Camins Escolars (autonomia, sentit de la 
responsabilitat, ciutadania, etc. dels nostres fills i filles). Aquest vesant pedagògic de la xarxa de 
camins escolar serà recolzat per l’IMEB (Institut d’educació de l’ajuntament de Barcelona) amb 
l’equip docent de les escoles i amb les famílies.  
 
Som 15 Centres i més de 30 persones treballant conjuntament per a la creació d’una Xarxa de 
Camins Escolars al Poblenou. Tothom qui vulgui formar part de la Comissió pot escriure’ns a 
ampa@vilaolimpica.org  o posar-se en contacte directament amb qualsevol de les persones que 
formem part de la Comissió.  
 
Nota 1:Full de seguiment de les actuacions de senyalització  

                                                      
1 Xerrades Jornades Tertúlies de 5 escoles: CEIP Antoni Brusi, Bogatell, Vila Olímpica, La Mar Bella, 
l’Arenal de Llevant 
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nº situació actuacions previstes est
at  
 

da
ta 
 

altres actuacions proposades per la 
MCCE 

observacions 

1 Cruïlla PALLARS – 
RAMBLA POBLE 
NOU 

- Modificar l’estacionament de Pallars 
previ a la cruïlla per millorar la 
visibilitat del vianant al creuar. 

- Modificar la reserva de carrega i 
descarrega del Mercadona 

    

2 Cruïlla PALLARS – 
MARIÀ AGUILO 

- Instal�lar senyal informativa camí 
escolar. 

    

3 Cruïlla BILBAO - 
PALLARS 
 

- Millorar la visibilitat del pas de 
vianants. 

    

4 Cruïlla LOPE DE 
VEGA – PALLARS 

- senyalitzar l’estacionament per 
carrega i descarrega al menys a 
dos xamfrans. 

    

5 Cruïlla LOPE DE 
VEGA - PUJADES 

- senyalitzar aparcament de motos o 
bicicletes a Lope de Vega davant 
contenidors. 

    

6 Passatges OLIVE I 
MARISTANY AMB 
PUJADES 

- Millorar la visibilitat eliminant 2 
places d’aparcament de cotxe i 
substituir-les per motos 

    

7 Cruïlla PUJADES - 
ESPRONCEDA 

- Senyalitzar centre escolar     

8 Cruïlla BAC DE 
RODA - TORTELLA 

- Senyalitzar centre escolar pe
nd
ent 

jun
y 
08 

 La senyalització és 
insuficient. 
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nº situació actuacions previstes estat  
 

data 
 

altres actuacions 
proposades per la MCCE 

observacions 

9 Cruïlla BAC DE 
RODA - TAULAT 

- pintar estacionament de motos 
cantonada 

en 
procés 

juny 08   

10 Cruïlla BILBAO - 
AMISTAT 

- Posar estacionament de motos en 
actual zona carrega i descarrega 

- es desplaçarà 10 m la zona de 
càrrega/descàrrega  

- senyals pas de vianants per als 
cotxes. 

en 
procés  

en 
procés  
acabat  

juny 08 
 

juny 08 
 

juny 08 

- Regular càrrega i 
descàrrega Mercadona 

- Regular o senyalitzar 
tram doble direcció 
entrada mercaderies 
mercat 

- Obres en la finca de la 
cantonada 

- Obres de construcció 
d’aparcament públic 

11 Cruïlla RAMON 
TURRÓ – RAMBLA 
POBLE NOU 
 

- Ampliar estacionament motos junt 
al pas de vianants per millorar la 
visibilitat 

pendent juny 08   

12 Cruïlla LLACUNA – 
RAMON TURRO 

- Millora visibilitat pas de vianants acabat juny 08  - Semàfors vianants 
- Zones estacionament 

motos en cantonada 

13 Cruïlla RAMON 
TURRO - ÀLABA 

- Senyal escolar (zona escolar 
intensiva) 

pendent juny 08  - Hi ha un senyal a R. 
Turró - Pamplona 

14 Cruïlla ÀVILA – 
RAMON TURRÓ 

- Millora visibilitat pas de vianants 
- Pintar estacionament de motos 

acabat juny 08  - Semàfors vianants 
- Zones estacionament 

motos en cantonada 
- Els contenidors tapen 

la visibilitat 

15 Cruïlla RAMON 
TURRÓ - BOGATELL 
 

- senyalitzar estacionament motos 
costat muntanya abans pas 
vianants 

acabat juny 08  - Zones estacionament 
motos en cantonada 
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nº situació actuacions previstes estat  
 

data 
 

altres actuacions 
proposades per la MCCE 

observacions 

16 Cruïlla LLULL– 
SARDENYA 

- Senyalitzar centre escolar 
- Pintar estacionament motos costat 

muntanya abans pas vianants 
- Millora parada BUS a Sardenya 

(plataforma) 

    

17 Cruïlla AVDA. 
ICÀRIA-ARQUITECTE 
SERT 

- Regulació tràfic vehïcles: dels 2 
carrils es destinarà el de la dreta 
només pels cotxes que vulguin girar. 
Els que continuïn recte, s’hauran de 
posar al de l’esquerra. Quan s’obri 
el semàfor verd, serà només per 
aquests; els que girin, el tindran 
àmbar.  

- Instal�lar semàfor àmbar intermitent 
amb fletxa a la dreta per reforçar la 
precaució dels vehicles que girin a 
la dreta d’av. Icària a Arquitecte 
Sert. 

- Pintar places estacionament motos 
a les cantonades per millorar la 
visibilitat dels passos de vianants.  

acabat 

 

acabat 

 

 

acabat  

abril 08   
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nº situació actuacions previstes estat  
 

data 
 

altres actuacions 
proposades per la MCCE 

observacions 

18 Cruïlla VICENS 
VIVES-CARMEN 
AMAYA 

- Eliminar el pas de vianants àmbar 
que va de la Església a la vorera de 
davant per a desplaçar el trànsit de 
persones cap a els semàfors del inici 
i fi del carrer.  

- Passar a fix el semàfor que és al 
costat mar 

- Eliminar el segon semàfor 
intermitent, ( el que queda davant 
del “jardí del trenet, illa XI” ), posant 
una barana a la vorera per a evitar 
que creui la gent.  

- posar un PELICAN de forma que 
mentre el semàfor estigui VERD pels 
vianants estarà VERMELL ABSOLUT 
pels cotxes 

Desesti-
mat 

Desesti-
mat 

Desesti-
mat 

 
 

acabat 

abril 08 - Es va aprofitar per a 
demanar un parc 
davant o al voltant de 
l’escola, ja que aquest 
jardí és privat i així 
evitaríem molta part de 
trànsit de nens cap a 
aquest jardí i no haurien 
de creuar per aquest 
semàfor. 

- No tothom hi estava 
d’acord, perquè sinó 
s’ha d’anar molt lluny 
per a creuar i també 
perquè molts nens, a la 
sortida fan servir aquest 
jardí per a jugar; però 
seria molt més segur. 

 
- S’ha fet cas d’aquestes 

opinions i s’ha trobat 
una solució millor. Ara 
el pas més problemàtic 
és segur 

19 Passos de vianants 
en la rotonda del 
cementiri, a 
CARMEN AMAYA – 
LLACUNA 

- Millorar seguretat i senyalització incompl
et 

juny 08 - Tenir cura de que la 
vegetació no dificulti la 
visibilitat dels vianants.  

- L’Adrià Gomila es va 
comprometre 
verbalment a les 
Jornades a activar 
semàfors a la rotonda 
abans que acabi el 
2008. 

- Posats semàfors 
vianants 
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Actuacions proposades per la MCEE no incloses en la llista inicial d’actuacions previstes (nov. 07): 
 

nº situació actuacions previstes estat  
 

data 
 

altres actuacions 
proposades per la MCCE 

observacions 

20 Xalet de la 
Paperera 

 pendent juny 08 - Instal�lar aparcament per 
a bicis 

 

21 Cruïlla BAC DE 
RODA - PELLAIRES 

 pendent juny 08 - Nou semàfor 
- Millorar seguretat i 

senyalització 

- El nou parc ha fet 
augmentar molt l’ús 
del pas de vianants. 

- El destricte diu que es 
farà el 2009, després 
d’una campanya de 
sol�licituds al web 
municipal 
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MEMÒRIA DE LA COMISSIÓ DE SECUNDÀRIA CURS 2007-2008  
  
Miembros de la comisión:  
Stefania Clerici 
 
La comisión se creó para trabajar el tema de la continuidad del Projecte Integral de 
Llengües en la Educación Secundaria Obligatoria.  
 
Durante los primeros años, el trabajo fue muy intenso y orientado a conseguir un 
nuevo centro en el barrio, dedicado al proyecto.  Cuando la primera promoción de 6º 
salió del CEIP, la actitud más realista fue reorientar la comisión para que la 
continuidad del proyecto se realizara en el IES Icaria, mediante créditos variables en 
inglés.  
 
La primera promoción cursa actualmente 2º de Bachillerato y desde entonces la 
mayoría de familias del CEIP Vila Olímpica ha seguido apostando por el IES Icaria. 
Desde el AMPA del IES Icaria se vela por la continuidad del Proyecto.  
 
La promoción de 6º del curso 2007-08 ha sido la primera, y única, de tres líneas: esto 
ha supuesto que el IES Icaria no ha podido absorber a todos los alumnos del CEIP 
Vila Olímpica, aunque todas las solicitudes han sido satisfechas. Algunos alumnos han 
optado por el IES Front Marítim, que se ha comprometido a implementar el proyecto, 
mientras un nutrido grupo de alumnos ha escogido centros de secundaria fuera del 
barrio. 
 
El trabajo de la comisión en el curso 2007-08 ha sido esencialmente de enlace entre 
las familias de 6º, la dirección del CEIP y las direcciones de los IES del barrio (Icaria y 
Front Marítim) para asegurar la comunicación necesaria para poder tomar decisiones 
informadas. 
 
A partir de ahora, entendemos que no se volverá a repetir esta presión sobre los IES 
del barrio y es necesario plantearnos como queremos orientar el trabajo de la 
comisión.  
 
Nuestra propuesta es retomar el proyecto con la ambición inicial de conseguir un 
centro nuevo que nazca dedicado al Projecte Integral de Llengües. Ahora que los IES 
del barrio ofrecen una continuidad aceptable del proyecto, no tenemos la presión de 
hace unos años que nos obligó a ser realistas, y podemos volver a ser ambiciosos y a 
trabajar para un proyecto integral que abarque toda la educación obligatoria, hasta los 
16 años. Se trata de colaborar con la Dirección del CEIP Vila Olímpica, el Departament  
d’Ensenyament y los otros centros del barrio para volver a plantear la necesidad de un 
nuevo centro, con recursos exclusivos y dedicados al Projecte Integral de Llengües. 
 
Si la comisión se pone un objetivo ambicioso, necesita madres y padres que aporten 
su energía para un proyecto a largo plazo. Las familias de alumnos de parvulario y de 
los primeros años de primaria tendrían que estar las más interesadas en participar.  
 
Las familias interesadas pueden ponerse en contacto con nosotros a través de la 
dirección: ampavilaolimpica@gmail.com 
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MEMÒRIA DE LA COMISSIÓ DE SOSTENIBILITAT CURS 2007- 2008 
  
Membres de la Comissió: 

Carmina Wiegerinck (vocal) 

Mila Moreno 

 

Orígens i objectius curs 2007-2008 

Es forma una nova comissió que te com a objectius fer de l’escola un ambient mes 
fresc a l’estiu i mes ecològic en quan a l’ús de les energies. 

En aquest primer any varem fer una proposta per millorar la ventilació de les classes, 
passadissos i sala polivalent. 

Es van fer reunions amb la direcció i els arquitectes. Els arquitectes van presentar un 
projecte. En aquests moments estem en fase d’estudi de pressuposts.  

 

Objectius curs 2008-2009 

Seguiment del projecte començat l’any 2007-2008 

Proposta d’arbrat a la vorera del carrer Carmen Amaya 

Proposta de millora del jardí del carrer Carmen Amaya  (davant de l’escola). 

 

Les persones interessades en participar a la comissió poden posar-se en contacte 
amb la Carmina o Mila:  

carmina.wiegerinck@gmail.com 

milamoreno63@hotmail.com  
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AMPA DEL CEIP VILA OLIMPICA     
TANCAMENT COMPTES 2007 - 2008  I  PRESSUPOST DEL CURS 2008 - 2009    

 Ingressos / Despeses en Euros 

Activitats desenvolupades per L´AMPA 
Pressupost      

Curs 2007-2008  
Tancament                

Curs   2007 - 2008  Var. 

Pressupost                   
Curs   2008 - 

2009 
Activitats generals         

Quotes AMPA 20.340  20.110  -1% 22.392  
Suport Pedagògic P3/especialista plàstica i suport llengua -8.515  -8.515  0% -7.000  

Festa de Carnestoltes i Fi de curs -1.700  -1.700  0% -1.700  
Revista i Pàgina Web -1.200  -1.203  0% -1.500  

Xerrades, Jornades i Tertúlies (XJT) - Ingressos per subvenció 2.000  1.700  -15% 2.000  
XJT - Despeses -2.000  -1.700  -15% -2.000  

Aportació de l'AMPA al Comiat de 6è -600  -1.800  200% -600  
Quota FAPAC -320  -321  0% -330  

Secretaria de l'AMPA -4.697  -10.790  130% -8.608  
Beques a families -2.857  -2.378  -17% -2.500  

Altres 0  -519  0% 0  

Subtotal 451  -7.115    154  
Acollida i extraescolars         

Activitats Extraescolars - Ingressos per quotes 213.000  194.548  -9% 199.521  
Activitats Extraescolars - Despeses empreses subcontractades -196.806  -187.309  -5% -196.410  

Servei d´Acollida matins i tardes - Ingressos 20.257  18.758  -7% 18.758  
Servei d´Acollida matins i tardes - Contractació monitors -16.503  -16.275  -1% -15.089  

Subvenció Acollida   2.129  0% 2.235  
Devolució Subvenció Acollida   -2.129  0% -2.235  

Subvenció Pla de Suport a l'Esport   2.600  0% 2.730  
Inversió en material activitats esportives   -2.600  0% -2.730  
Organització, Supervisió i Consergeria -16.649  -10.649  -36% -11.182  

Subtotal 3.299  -927    -4.401  
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Activitats desenvolupades per l´Escola, amb cobrame nt gestionat 
per l´AMPA.         

Material Escolar - Ingressos 49.145  49.145  0% 56.150  
Material Escolar - Despeses -49.145  -49.145  0% -56.150  

LLibreria - Ingressos   15.133  0% 8.000  
Llibreria - Despeses   -15.133  0% -8.000  

Sortides i colonies - Ingressos 100.993  98.921  -2% 98.659  
Sortides i colonies - Despeses -100.993  -98.921  -2% -98.659  

Subtotal 0  0    0  

Total resultat AMPA 3.750  -8.043    -4.247  
     
El saldo del compte corrent de l'AMPA a Caixa Pened és es de 26.426,78 euros a data de tancament.   
 


