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ACTA de la ASSEMBLEA DE L’AMPA DEL CEIP VILA OLÍMPI CA  
CURS 2009-20010 
 
Caràcter :  Ordinari 
Data:  25 de novembre de 2009,  
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 
Laly Contreras, Secretaria de l’equip directiu de l’escola 
Mª Antònia Novau, Cap d’estudis 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) 
Teresa Segura (Camí escolar)  
Carmina Wiegerinck (Sostenibilitat)  
 
A més dels a dalt relacionats, hi han assistit: 33 socis i sòcies, amb un total de 46 
assistents 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Presentació del curs: línies de treball curs 2009-2010 
2. Presentació de la Memòria de l’AMPA del curs 2008-2009 
3. Estat de comptes i presentació del pressupost de l’AMPA per al curs 2009-2010 
4. Presentació de les comissions de l’AMPA 
5. Elecció del càrrec de vicepresident i tresorer 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 vegada i cedeix la paraula a la directora de l’escola 
 
 
1. Presentació del curs: línies de treball per al c urs 2009-2010 
 
La Rosa Maria Ramírez, directora de l’escola, ens explica el redactat que han elaborat per a la 
memòria amb un resum actualitzat de la situació del Projecte d’Escola.  
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Com a equip continuen creient en el projecte. Quan l’escola era un CERE, o Centre Experimental 
de Règim Especial, disposaven de molta més autonomia i llibertat i trencaven amb molts dels 
temes funcionarials associats a l’ensenyament.  
Ara l’escola es un centre acollit als Plans d’Autonomia de centre, que vol dir que l’escola defineix 
els seus objectius, la forma de aconseguir-els i els recursos dotacionals necessaris . Es una 
autonomia restringida però poden triar el perfil de 3 mestres.  
Ens explica que ha assistit recentment a un Congrés sobre l’èxit educatiu i l’autonomia de centres 
convocat en el procés de desplegament de la Nova Llei d’Educació, on a les ponències va quedar 
patent que als  països on hi ha autonomia de centres, es on es produeixen els millors resultats 
dels alumnes.  
A l’escola es treballa sobre els currículums competencials, ja es feia així i ara a més es va d’acord 
amb la nova Llei. Al igual que succeeix en les classes, les mestres de l’escola es constitueixen 
com a un grup de treball. Aquest any continuaran reflexionant sobre els aspectes funcionals de la 
llengua: (l’expressió i la comprensió oral i escrita),a les classes de matemàtiques i a més han fet 
una revisió del currículum de medi. 
 
Seguidament, na Maria Antònia Novau ens explica el nou programa de medi relacionat amb el 
programa “Agenda 21”.  
Per una banda implicar als nens en temes de medi ambient i sostenibilitat (el que es menja, 
perquè es menja fruita a l’escola, com es reciclen les deixalles, com repercuteix tot això sobre el 
medi ambient, l’ús que es fa de l’energia, apagar ordinadors i ventiladors quan se surt de les 
classes, ect.)  
Per altra banda es dona un nou enfocament i s’amplien tres experiències. En primer lloc l’hort urbà 
on el nens i nenes de P4 han plantat carabasses i els de 2º faran de jardiners. En segon lloc 
l’aigua i concretament la gestió de l’aigua a l’hort. Els nens i nenes de 4º faran una ecoauditoria i 
donaran idees per gestionar l’aigua de l’hort. En tercer lloc el Reciclatge. En les classes ja s’han 
instal·la’t contenidors per paper i per alumini. 
 
La Directora ens recorda que un altre linia de treball de l’escola es la inclusió dels nens amb 
discapacitats. En la web de l’escola hi ha un treball sobre bones pràctiques al respecte. 
 
Respecte de la participació de l’escola en projectes que traspassen el seu àmbit, aquest any 
l’escola no participarà en els tallers “Lego”, però hi ha un grup de pares amb formació en robòtica 
que ho portaran a termini amb els nens de 5º. 
 
Sí que es participarà en l’activitat promoguda pel Districte de l’Ajuntament: “El comerç i les 
famílies”.  
L’any passat es van repartir per Sant Jordi uns punts de llibre decorats per nens de l’escoles del 
curs de 2º.  
Aquest any, els nens de l’escola elaboraran un calendari. Hi haurà una exposició dels treballs a la 
Biblioteca Sagrada Família entre els dies 14 i el 24 de gener. 
 
Seguidament Laly Contreras ens explica com es treballa a l’escola respecte de la tecnologia. El 
Projecte d’Autonomia de centre implica una dotació econòmica, de la que ens explica com es 
disposa tal i com ja es va informar al Consell Escolar. Es va fer una inversió en equipament  mòbil 
per a les aules del cicle superior, per descongestionar l’aula d’informàtica. A cicle inicial i al 
parvulari hi ha dos ordinadors per aula. S’han rebut més càmeres digitals . Es col·locarà un equip 
de projecció al menjador. Es disposarà d’aquesta manera de 3 espais de projecció: la sala 
vermella del parvulari, el menjador i la sala d’informàtica. A més a més d’un equip mòbil de 
projecció. 
 
També es disposarà aquest curs d’un microscopi binocular amb càmera per al laboratori. De dos 
pissarres interactives (una per planta), d’una pantalla tàctil per als nens d’educació especial i de 8 
PCtablets per al parvulari (aquestes ultimes estan pendents d’arribar) 
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2. Presentació de la Memòria de l’AMPA del curs 200 8-2009 
 
Seguint els punts de l’ordre del dia, es presenta la memòria de l’AMPA del curs 2008-2009 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. 
 
En aquest sentit el President explica que caldria que nous pares s’impliquessin tant en la Comissió 
de Secundaria, en procés d’imminent tancament en cas de que no n’hi hagi cap pare interessat, 
com en la Plataforma per una educació publica de qualitat al barri, ja que la persona que 
participava ara te els fills a d’Institut. 
 
 
3. Presentació de les comissions de l’AMPA 
 
Cada Comissió explica les tasques fetes durant l’any i les propostes per al curs 2009-2010. 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. 
 
El vocal de Comunicació explica que tot el material documental de l’AMPA està penjat a la web i 
que estan posant en marxa un butlletí que arribarà a les famílies per e-mail amb els enllaços 
corresponents al “blog” que ja està funcionant. 
 
La vocal d’Extraescolars agraeix a Carme, la secretaria de l’AMPA la seva dedicació . Ens explica 
genèricament els resultats de l’enquesta de satisfacció de cada una de les activitats extraescolars 
que es va repartir a finals del curs passat i el motiu per el que no s’han penjat els resultats. Es 
comenta els problemes sorgits amb MusicActiva respecte de l’organització dels horaris de les 
classes d’instrument. S’acorda que qualsevol canvi en l’empresa organitzadora de l’activitat 
extraescolar de Música seria no rupturista i es faria previ acord amb les famílies  
 
La representant de la Comissió d’Alimentació també agraeix a Carme la seva dedicació i ens 
explica els 4 eixos de la comissió (alimentari, educatiu, ambiental i social). Ens explica que aquest 
any s’ha introduït el pa ecològic als dinars i que l’aigua te un tractament d’osmosi mitjançant un 
aparell subvencionat per l’escola. També que, com a mesura inicialment de prevenció de la 
transmissió de la grip A, es continuen rentant diàriament els tovallons de tela dels nens de 
parvulari i que els nens dels cursos superiors utilitzen tovallons de paper. 
 
La Comissió de Festes ens expliquen les propostes per l’any vinent. El proper dissabte 28 de 
novembre es farà un taller a l’escola per decorar l’arbre de Nada. Per a la festa final de curs 
s’organitzarà una berbena. 
 
La Vicepresidenta ens explica que aquest any es fan propostes diferents de XJT ja que nomes 
funcionen be els tallers de cuina mentre que les tertúlies costen d’omplir. 
 
La vocal de Camí Escolar explica les actuacions fetes durant l'últim any, que han conclòs amb la 
inauguració de la 1ª fase del Camí escolar del Poblenou, (el que afecta als CEIPs Brusi, Bogatell i 
Vila Olímpica+IS Icària i EBM La Mar Xica.).  
Aporta un power-point sobre el treball a l'aula i la festa d’inauguració del camí el passat dia 31 de 
novembre i mostra els braçalets reflectors lliurats als nens a partir de 2n i la capsa que s'ha lliurat 
als comerciants per implicar-los al projecte del Camí escolar; fer-los "comerços amics del camí 
escolar". 
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Davant de les demandes d’algun dels assistents, afegeix que es tracta d'un projecte obert, de 
millora continua. Que qualsevol reclamació o suggeriment de millora es faci a la Comissió del 
Camí escolar, través del correu de l'AMPA o via delegats de classe. 
 
La vocal de Sostenibilitat ens explica les novetats respecte a la demanda de plantar arbres a la 
vorera de l’escola, que es farà en col·laboració amb l’AA.VV. del barri Vila Olímpica. Es comenta el 
cas de les reixes de les classes en les finestres de planta pis, en el disseny de les quals ha 
col·laborat desinteressadament un pare de l’escola i es resumeix que l’important es que s’ha 
millorat la ventilació de les aules. 
 
 
4. Estat de comptes i presentació del pressupost de  l’AMPA per al curs 2009-2010 
 
Sobre aquest punt, vegeu l’annex a la memòria de l’AMPA. La tresorera de l’AMPA, Teresa Roigé 
agraeix a Carme la seva feina i presenta el tancament econòmic del curs 2008-2009 i fa la 
presentació del pressupost per al curs 2009-2010  
 
Repassa els punts que van quedar pendents respecte del tancament del curs anterior 2007-2008, 
aporta els aclariments corresponents (costos de la festa de 6º curs) i com la mesura de pujar la 
quota ha repercutit favorablement en el balanç. Per aquest any es presenta un pressupost 
moderat.  
 
Es sotmet a votació aprovar el tancament del curs 2008-2009 i el pressupost per l’any vinent  
 
En el moment de la votació hi ha 31  persones. El tancament s’aproven per unanimitat (31 vots a 
favor, cap en contra, cap abstenció). i el pressupost (30 vots a favor, cap en contra, una 
abstenció). 
 
 
 
5. Eleccions dels càrrecs de vice-president/a i tre sorer/a 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 vicepresident/a i de tresorer/a de l’AMPA. el 50% de la Junta  
 
La Vicepresidenta davant del fet de que no n’hi ha cap candidat es postula per renovar el càrrec. 
 
Per al càrrec de Tresorer es postula Yann Barlerin, pare de 2 nens de l’escola. Sotmesos els dos 
càrrecs a votació s’escullen per unanimitat amb 31  vots a favor, cap en contra i cap abstenció.  
 
 
6 Precs i preguntes 
 
Marta Vidal, ex vocal d’extraescolars presenta un projecte d’agermanar l’escola amb una escola 
de Mali, en el continent Africà. Es tractaria bàsicament de cooperació econòmica i de que els nens 
i nenes enviessin dibuixos. D’allà arribaria informació per tal que els nostres nens i nenes 
tinguessin informació sobre com son les coses allà. Es sotmès a votació estudiar la proposta, 
S’aprova per unanimitat, (31 vots a favor, cap en contra, cap abstenció). Es crearà una comissió a 
tal fi i vindrà una persona de l’ONG a explicar el projecte a l’escola 
 
Un altre mare pregunta a la comissió d’Alimentació la possibilitat de incorporar aliments ecològics 
al menjador, i se li respon que està en estudi. 
 
Es comenta el tema de les fotocopies en color. La direcció desestima fer-ho en quant a que s molt 
car a més d’una font de conflictes , també consideren mes didàctic que els colors siguin aportació 
dels nens. Un pare suggereix que les imatges s’editessin per netejar-les prèviament per tal d’evitar 
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que els colors inicials es converteixen en grisos i negres a les fotocopies, amb la conseqüent 
dificultat de pintar a sobre. 
 
Un pare que treballa en formació a empreses en primers auxilis proposar donar formació al 
professorat de l’escola a preu de cost, cost que podria ser sufragat per l’AMPA en benefici dels 
nens i nenes de l’escola en cas de que es produeix qualsevol situació d’emergència. 
 
La Directora se informarà amb el Departament d’Ensenyament sobre aquest tema en relació a la 
prevenció de Riscos Laborals  
 
 
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 2008/2009 
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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 2008-09 l’Escola ha celebrat el seu dotzè aniversari. 
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 
- Camins escolars 
- 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 
• Belen Espinòs, Comissió d’Extraescolars 
• Stefania Clerici, Comissió de Secundària 
• Teresa Segura, Comissió de Camins Escolars  
• Carmina Wiegerinck, Comissió de Sostenibilitat 
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PRINCIPALS GESTIONS I ACTIVITATS DE LA JUNTA I COMI SSIONS  
 
Assemblea ordinària 
 
El dia 1 de desembre de 2008 es va fer l’Assemblea per presentar el curs 2008-2009, la memòria 
de l’Ampa del curs 2007-2008, el tancament econòmic del curs anterior, el pressupost per al 2008-
2009 i elegir els càrrecs de president/a, ja que feia dos anys des de la seva elecció, i de 
secretari/a de l’Ampa, malgrat havia estat elegida l’any anterior, per sincronitzar les reeleccions de 
dos membres de la Junta cada any. Es van presentar per a cada càrrec i les van guanyar en 
votació, respectivament en Joan Altes i la Marisa García. 
 
 
L’escola Vila Olímpica i el projecte integrat de ll engües. 
Memòria curs 2008/09 
 
El Projecte Integrat de Llengües és el que ens caracteritza com escola des del curs 1996/97 any 
en que vam començar a funcionar. 
El nostre Projecte es caracteritza per contemplar la llengua com un eix transversal. Això comporta 
treballar-la en totes les àrees curriculars i donar importància als aspectes funcionals de la llengua: 
l’expressió i la comprensió oral i l’expressió i la comprensió escrita. També demana posar l’accent 
en els aspectes globals: Parlar de diferents temes, escriure i llegir diferents tipus de textos. El 
motiu d’això és que la globalitat i la funcionalitat et fan treballar la coherència i la cohesió dels 
discursos i a l’hora els aspectes més analítics de la llengua com la gramàtica o l’ortografia. 
Per això treballem textos literaris a la classe de llengua i altres tipus de textos, descriptius, 
instructius, explicatius, de caire més “científic” a les àrees de medi natural, social i cultural i a 
l’àrea de matemàtiques. Donem importància a la llengua des de totes les àrees. 
Els aspectes més analítics, com la gramàtica i l’ortografia, es treballen a totes les àrees i es dedica 
un temps més específic a l’àrea de llengua, per poder incidir en aquells aspectes que es creuen 
importants a cada curs. 
 
Un altre eix fort del projecte és la metodologia. Creiem que és important que els nens i nenes 
observin objectes, éssers, esdeveniments, experimentin, els posem en situació de resoldre 
problemes i els donem temps per pensar, per parlar, per buscar solucions  i explicar-les als altres. 
Per construir coneixement. I així ho fem. 
 
Un altre eix important és l’ensenyament/aprenentatge en tres llengües, el català, el castellà i 
l’anglès i el tractament de les tres llengües com a llengües de comunicació, i també 
d’ensenyament aprenentatge. És per això que els aspectes literaris de la llengua, el medi i les 
matemàtiques estan repartits en les tres llengües Hi ha una gradació en  el seu 
ensenyament/aprenentatge, però totes les llengües tenen un paper important en els aprenentatges 
i en la comunicació. 
Durant tots aquests cursos ens hem anat reafirmant en el Projecte i continuem volent que sigui un 
Projecte de tots els que estem a l’escola, tant dels mestres i personal del centre com de les 
famílies que porteu els nens i nenes a l’escola. I sobre tots per als nens i nenes, el projecte es fa 
per a ells. 
 
Del curs 2008/09 voldríem destacar algunes coses: 
El claustre, del centre cada curs es constitueix en grup de treball per aprofundir en aspectes 
importants del nostre projecte, a això dediquem reunions quinzenals, els dijous de 16:30h a 
18:30h. El curs passat varem reflexionar sobre la importància de la conversa en l’aprenentatge de 
les matemàtiques. Aquest curs encara continuem reflexionant en aquest tema. 
Varem llegir articles que versen sobre la importància de parlar de matemàtiques a les classes,com 
a bona manera d’aprendre’n. Varem gravar activitats matemàtiques dels diferents cursos i varem 
reflexionar sobre la nostra pràctica, analitzant les converses dels nens i nenes en aquestes 
activitats i també varem analitzar com els mestres guiem aquestes converses; això ens portà a 
discutir sobre la metodologia que utilitzem i sobre el que aconseguim dels nens i nenes a través 
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d’aquesta manera d’ensenyar. El treball implicà també una mirada a la gradació dels continguts 
matemàtics, i a les diferents  representacions que es fan els nens i nenes dels conceptes 
matemàtics mentre aprenen.  
Quan parlem de continguts matemàtics a l’escola també analitzem quins treballem en català, quins 
en castellà i quins en anglès. Aquest curs continuarem aprofundint en aquest tema. 
 
A les reunions de cicle vam revisar els continguts de medi social, natural i cultural, per comparar el 
que ja fèiem amb el que demana el nou currículum. La qual cosa va fer que canviéssim alguns 
temes de medi en català, en castellà o bé en anglès . 
 Aquest curs participarem en el programa agenda21. Programa relacionat amb la sostenibilitat i el 
medi ambient. I ens mirarem el currículum de medi i tots els actes i actuacions que fem a l’escola 
sota aquesta perspectiva. 
 
També varem revisar la lectura, les estratègies que utilitzem els mestres per ensenyar a llegir i 
que ajuden als nens i nenes a trobar les estratègies que necessiten desenvolupar-les, per 
aconseguir ser bons lectors de textos de les diferents àrees curriculars. 
 
 
Un altre objectiu de l’escola és el tractament de la diversitat a l’aula, la nostra escola és una escola 
inclusiva i mirem de distribuir els recursos humans que tenim al centre per mirar que tots els nens i 
nenes estiguin atesos segons les seves necessitats. Això vol dir un treball a nivell de claustre, de 
cicle i de nivell. 
Doblem als mestres a les aules a les hores de racons, de psicomotricitat quan són petits i a les 
hores de lectura en els primers cursos de primària. Reforcem fora de l’aula grups petits. Atenem a 
nens i nenes amb necessitats més específiques i tot això també demana una reflexió. 
El curs passat ens varem centrar en les dificultats més específiques de llenguatge i amb les 
ajudes i ensenyament que poden i necessiten rebre els nens que tenen unes dificultats greus 
d’aprenentatge. 
També varem treballar amb el Departament d’Educació per explicar-los el model inclusiu de la 
nostra escola i donar un model de bones pràctiques . Aquest treball està penjat a la web de 
l’escola o també podeu anar a: 
http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/file.php?file=docs/pi/Maq_Vila_olim_def2.pdf 
 
Per conclourem direm que  a l’escola fem un treball de reflexió en equip que ens ajuda a millorar 
en la nostra pràctica educativa i a continuar la línia d’escola que seguim com a equip.  
Tot aquest treball reverteix en la nostra manera de fer de mestres a les classes. 
 
Avaluació externa dels nens i nenes de 6è  
Els nens i nenes de 6è van passar les proves de competències bàsiques. De llengua i de 
matemàtiques. Els resultats globals van ser bons. El 91.3 % dels nens i nenes de 6è van superar 
la prova de competència lingüística de català, el 87,5 % van superar la prova de competències 
lingüística en castellà i el 97.3,5% de nens  i nenes de 6è van superar la prova de competència 
matemàtica. 
 
Voldríem també destacar en la memòria , projectes en els quals participem com a escola i que 
traspassen l’àmbit de l’escola. 
 
Els nens i nenes de sisè van participar en el concurs : Fem Matemàtiques La final d’aquest 
concurs, el curs passat es va fer a Barcelona i  les proves finals i els actes finals es van fer al IES 
Icària, al CEIP Vila Olímpica i a la Universitat Pompeu Fabra. El dia 16 de maig. 
 
Dos grups de nens  de sisè van participar en la lliga de robòtica patrocinada per la casa Lego. No 
van quedar finalistes , però van participar, Després a l’hora de racons tots els nens i nenes de 6è 
van passar pel taller de robòtica. 
 
El curs passat varem participar en el Projecte Crea Talent. Aquest projecte va ésser patrocinat pel 
22@ i pretenia interessar els nens i nenes en les noves tecnologies a través de les ciències, amb 
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projectes de construcció de noves energies netes i sostenibles, l’automoció, la introducció de la 
robòtica a la cirurgia... Els nens i nenes de 5è de l’escola van participar en els diferents projectes., 
així com els mestres i també alguns pares i mares. Totes aquestes trobades demanaven 
tècniques de treball en equip. Varem guanya premis i els mestres també. Ens els van donar en 
l’acte de cloenda que es va fer el 22 de maig a l’edifici del Fòrum de Barcelona. 
 
Els nens i nenes de 5è també van participar en un espectacle de gimnàstica i música i expressió 
corporal, El Flic-flac , que van fer amb nens i nenes d’altres escoles al Sant Andreu teatre. 
 
Els nens i nenes de 4rt, com cada any, van participar a la Cantània . Això pressuposa treballar una 
cantata, cada any és diferent i anar-la a cantar a l’Auditori de Barcelona. A cada representació i 
participen unes 8 o deu escoles, per tant canten a l’auditori  uns 400 nens i nenes. Fan vàries 
sessions. Evidentment és una cantada que val molt la pena d’anar a escoltar i ajuda a veure com 
a millorat la música a les escoles. 
 
Els nens i nenes de 2n van participar en el projecte: El comerç a les Escoles . Després de parlar 
del seu barri i del comerç al seu barri van fer un dibuix i van participar en un concurs de punts de 
llibre, promogut per l’Ajuntament de Barcelona. Se’n van fer més de 300.000 còpies que els 
comerciants de Barcelona van repartir al públic durant la setmana de Sant Jordi. 
 
Cada any participem als Jocs Florals del districte de Sant Martí i el curs passat varem guanyar el 
primer premi de poesia a cicle superior i a cicle Inicial, per tant varem ser finalistes al Jocs Florals 
de Barcelona, però aquí no varem guanyar. 
 
A l’escola continuarem treballant per tal  de seguir amb el nostre projecte i amb la nostra línia 
d’escola. 
 
 
Plataforma per una educació pública de qualitat 
 
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 activament en la Plataforma 
 
 
Autocars amb cinturó de seguretat 
 
El curs 2008-2009 ha estat el cinquè 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 
 
 
Subvencions 
 
 Aquest curs passat ens van ser concedides les següents subvencions: 
 

• la d’ Acollida de la Generalitat per un import de 2092,55 euros  
• la de les activitats de tertúlies XJT de l’Ajuntament per un import de 2200 euros (encara per 

rebre) 
• les activitats del Casal d’estiu per un import de 454,45 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 
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l’Ajuntament- Districte Sant Martí),  per un import de 22.100 euros al tancament d’aquesta 
assemblea em rebut 1500 euros . 

 
Hem tornat a demanar aquest mes de Setembre les mateixes subvenció per aquest curs (2009-
2010).  
 
 
L’ AMPAPA’t 
 
El curs 2008-2009 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 2008-2009 ha estat el tercer 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.  
 
Els delegats de classe del curs passat han estat: 
 
P3 A Eva Mauri 
P3 B Tommy Gil 
P4 A Kim Kizvi 
P4 B Kelly Rabionet  
P5 A   Ester Miguel 
P5 B Sonia Fermin 
1er A Cinto Casals 
1er B Judith Morata 
2nd A Nicole Niess 
2nd B Alberto Hernando 
3er A Marta Mauri 
3er B   M. Virgos 
4t. A Ana Ramos 
4t. B Maite 
5é A  Mercè Jordà 
5é B  Anna Garcia 
6é A Mª Antonia Bauzá de Mirabó. 
 
Amb Mònica Rodríguez Cardozo com a Coordinadora  
 
Es van reunir els delegats de totes les classes el 28 de gener de 2009 
 
Els temes tractats a traves de delegats han estat principalment 

Explicacions de rebuts de menjador. 
Diverses disconformitats en extraescolars 
Valoracions que fan servir els mestres per avaluar al nens/es. 
Tema Polls 
Activitats en el centre d’estudi (Crear nous talents – Fem Matemàtiques - ect) 

 
 
 
 
Sisena hora 
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El curs 2008-09 ha estat el tercer 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: 
Actualment més de 40 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 
 
Les persones que han format part d’aquesta comissió durant el curs 2008-2009 són: 
1. Belén Espinós  (vocal) 
2. Concepció Cots 
3. Pilar López-Jurado 
4. Anna Sepúlveda  
5. Xavier Sierra 
6. Carolina Garzo   
7. Rosa Mª Campañá 
8. Pilar Lisbona 
9. Mª Antonia Bauza de Miretbó 
 
 
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 2008-2009, són: 

 

 
• Acollida  : 

 
Matí: 20 nens i nenes 
Tarda: 35 nens i nenes. 
 

 
• Activitats Extraescolars :  

 
♦ Anglès: 49 nens i nenes 
♦ Anglès 5é i 6é: 10 nens i nenes 
♦ Dansa: 38 nens i nenes 
♦ Bàsquet: 12 nens i nenes 
♦ Hoquei: 13 nens i nenes 
♦ Iniciació a l’esport: 9 nens i nenes 
♦ Música: 98 nens i nenes 
♦ Patinatge: 56 nens i nenes 
♦ Natació: 134 nens i nenes 
♦ Plàstica: 13 nens i nenes 
♦ Tastaolletes Esport: 8 nens i nenes 
♦ Tastaolletes Plàstica: 10 nens i nenes 
♦ Tastaolletes: 17 nens i nenes 
♦ Teatre: 91 nens i nenes 
♦ Escacs: 35 nens i nenes 
♦ Informàtica: 28 nens i nenes 
♦ Vela: 57 nens i nenes (Setembre), 36 nens i nenes (Juny) 

 
 
Casal d’Estiu :  
 
1ª setmana: 80 nens i nenes 
2ª setmana: 110 nens i nenes 
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3ª setmana: 140 nens i nenes 
4ª setmana: 90 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 
 
 
Aquest curs s’ha realitzat una enquesta de satisfacció de cada una de les activitats extraescolars. 
La participació ha estat al voltant del 40 % del total de nens i nenes que realitzen les diferents 
activitats. La valoració de totes les activitats ha estat com a mínim satisfactòria (la avaluació es 
realitzava entre un 1 (molt poc satisfet) i un 5 (molt satisfet)). Amb els resultats de les enquestes, 
la comissió continuarà treballant per millorar aquells aspectes en els que ha quedat reflectit algun 
inconvenient per part de les famílies i encoratjarà aquells responsables de les activitats que han 
estat més afavorides. Agraïm l’esforç que moltes famílies heu fet per contestat les enquestes i 
estem contents que les vostres valoracions, siguin, en general, força bones. 
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COMISSIÓ D’ALIMENTACIÓ I SALUT 
 
Les persones que han format part d’aquesta comissió durant el curs 2008-2009 són: 
 
 
Laura Benítez 
Marta Mauri 
Victòria 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 conscients 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 estan 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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COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ  
 
Constitueix la Comissió un equip de pares i mares coordinats amb l'escola: 
Kim Rizvi 
Moisés Espinosa 
Enric Senabre 
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 espai d’opinió fet per un o diversos pares i mares, 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. Podeu accedir 
a totes les edicions de l’AMPAPA’t aquí ampaceipvilaolimpica.wordpress.com/ampapat/ 
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COMISSIÓ DE FESTES  
 
Membres de la comissió: 
Maria Teresa Aubia,  
Almudena Pedraza, 
Tania Lara, 
Eva Grau, 
Begoña Sarrias, 
Nuria Simon, 
Eva Mauri,  
Nicole Niess 
 
Durant el curso 2008/2009 la comissió de festes del AMPA va portar a terme  les següents 
activitats: 
 

Nadal . Begoña va organitzar per tercera vegada un grup de mares y 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/es.  

Entre tots viàrem muntar un preciós arbre de Nadal  

 
Xocolatada de carnestoltes . La festa de carnestoltes es va celebrar el 23 de febrer. Abans de 
l’entrada dels pares i mares al col·legi per veure ballar als seus fills/es, la comissió de festes els hi 
va donar la benvinguda y els hi va  regalar penjolls d’estels y llunes fets per les mares de la 
comissió. 
A continuació dels balls, i com cada any, varem repartir la Xocolatada amb melindros. Tothom ho 
va gaudir molt i no van deixar 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....,  
es van plantar margarites de diferents colors amb la classe de segon en el turonet del parvulari. 
 
Festa fi de curso  del diumenge 14 de juny. Es van organitzar activitats molt divertides per a 
tohoms: bitlles gegants, bàsquet gegant, paracaigudes, xanques, futbol, cursa de sacs, 
maquillatge i festa de l’escuma!. Com sempre es va fer el concurs de pastissos, la venda de 
samarretes, i el berenar amb sucs i cava. 

La Festa va ser tot un èxit. 

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  
 
Membre de la comissió: 
Rosa Coromines  
 
L’ XJT és un programa de Xerrades, Jornades i Tertúlies adreçades a les famílies, organitzat per 
les associacions de pares i mares de diverses escoles públiques del Poble Nou. El programa es 
desenvolupa durant el curs escolar, i ara ja estem preparant la 7ª edició. 
Adjuntem programa del curs 2008/2009, el corresponent a el curs 2009/2010 és l’actiu 
d’aquest curs. 
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COMISSIÓ CAMÍ ESCOLAR                                                                          
 
Les persones que han format part d’aquesta comissió durant el curs 2008-2009 són: 
 

 

 
 
Pilar Fargas (mestra de l’escola) 
Mònica Rodriguez 
Itziar Gras 
Montse Ortís 
Maite Martín 
Marta Fiol 
Teresa Segura (vocal) 

 

 

La Comissió Camí Escolar de l’escola es va crear al  març de 2006, en paral·lel a la incorporació 
del CEIP  Vila Olímpica a la Macro-Comissió del Camí Escolar del Poblenou, (MCCE), amb 
l’objectiu de col·laborar en la creació d’un Camí escolar en què estigués integrat el nostre centre. 
Aquesta Macro- Comissió del Camí escolar continua activa avui dia i està integrada per: 
 
- Directors/es i/o representants de 15 escoles de Poblenou ( 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, Escola Voramar, CEIP Pere IV, CEIP Acàcies, Escola 
Especialitzada La Sagrera, Escola Grèvol i CEIP Fluvià) 

- AMPAs d’aquestes 15 escoles 
- L’Administració (Sector de Mobilitat, Institut Municipal d'Educació, Guàrdia Urbana i Districte 

de Sant Martí), 
 
L’objectiu del Camí escolar és  que els nens , (a partir de 8 anys), puguin anar/tornar sols a 
l’escola. Es tracta de fomentar la seva autonomia  fent més segur, agradable i sostenible aquest 
recorregut i els seus desplaçaments pel barri. Es pretén recuperar l’espai públic com a espai de 
relació i convivència. 
 
En aquest 3 anys hem fet moltes coses, però resumirem les que hem fet durant el curs 2008-09: 
 
- Al mes de maig, la Fina Majol, (directora de la EBM La i lIMEB van representar a la MCCE en 

un intercanvi amb Fossano, (Itàlia), on tenen també un Camí escolar.  

- Al Juny, la comissió del Camí escolar, les directores del CEIP Vila Olímpica, del Brusi i de la 
EBM La Mar Xica, i l’IMEB, (Institut d’educació de l’ajuntament de Barcelona), ens vàrem 
reunir a l’escola amb dos persones de l’ajuntament de Albacete,( la regidora  i la tècnica 
d’educació), per presentar-los el projecte en representació de la MCCE.  

- El  7 de juliol. amb el suport de l’IMEB, vàrem explicar el projecte al comerciants del Consell de 
comerç del barri. 
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- Al juny de 2008 vàrem participar de la dotzena reunió de la MCCE amb l’objectiu de veure 
l’estat de les actuacions semafòriques i fixar una data d’inauguració. Donat que moltes de les 
escoles es veien afectades per obres al seu voltant, es va decidir inaugurar només la primera 
fase del projecte, la corresponent a les escoles CEIP Vila Olímpica, CEIP Antoni Brusi, CEIP 
Bogatell i EBM La Mar Xica. 
 

-  Aleshores, es va centrar el treball en aquestes 4 escoles: 
 
� Es va parlar als nens a les aules amb l’ajuda de l’equip de Mestres 
� Es van marcar àrees d’aparcament de motos en comptes de cotxes  per tal de millorar la 

visibilitat dels cotxes davant dels passos de vianants. 
� Es van pintar els passos de vianants amb quadrats blancs a cada banda en comptes de les 

franges blanques clàssiques, molt més lliscants. 
� Es va marcar el terra amb el logo verd del Camí escolar al passos de vianants més pròxims a 

les escoles per donar seguretat  als nens i vianants i alertar també als cotxes . 
� Es van adaptar les fases semafòriques a les necessitats de les escoles i dels vianants. 
� Es van canviar les “tulipes” dels semàfors a unes amb un adult i un nen en comptes d’un adult 

sol. 
�  Es van posar senyals grogues de “atenció escola”, als voltants de les escoles. 
� Es va reforçar la presència de la guàrdia urbana als horaris d’entrada i sortida de l’escola. 
� Es van repartir a les famílies una carta, un díptic explicatiu, un desplegable amb el projecte i 

mapa del Camí escolar i uns slaps reflectors  per ajudar els nens a ser més visibles pels 
vehicles, (lliurats per l’IMEB.) 

- Però per poder inaugurar era molt important la participació d’un altre agent implicat: els 
COMERCIANTS, que en cas de tenir els nens un ensurt durant el trajecte a casa o pel barri 
pels poden donar un cop de mà i/o trucar a les escoles del la 1ª fase del projecte o a la 
Guàrdia Urbana. 
Així doncs, membres de la MCCE i altres pares de l’AMPA que ens van ajudar molt, vam 
lliurar unes capces verdes amb una carta de presentació del projecte, díptics, desplegables, i 
un adhesiu amb el logo que els identifica com a “Comerç amic del Camí escolar”. Hi ha 120 
comerços adscrits!  

-  Finalment, el dissabte 31 d’octubre es va poder  inaugurar el nostre Camí escolar amb una 
gran festa.  Es va fer una rua animada per globus verds, pancartes, capgrossos i gegants i 
tambors de les escoles, i també  amb la música del Centre d’imagineria festiva del Poblenou, 
així com el bestiari del barri. Van parlar el regidor del Districte, la  consellera d’educació, una 
mare de l’escola Brusi en representació dels pares de la MCCE, les directores del CEIP Vila 
Olímpica i de la Mar Xica i una representació de nens del Brusi i del Vila Olímpica, 
representant a les escoles del Camí escolar. Els parlaments van ser presentats per en 
Frederic  Porta, pare de la nostra escola.  

Es va convidar també a aquesta festa a una delegació de Turí, (Itàlia), formada per dos 
regidors i el coordinador de Mobilitat de l’Ajuntament de Torí, i també Dario Manuetti president 
de la “Città Possibile” . Estan interessats en treballar el camí escolar amb una dinàmica 
semblant a la de la MCCE. Un regidor de Torí va participar als parlaments en representació de 
la delegació i la Imma Espuña, mare del CEIP Bogatell, va fer de traductora del discurs. 
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I això és tot pel que fa al curs 2008-09. El projecte no s’ha acabat aquí; queden coses per millorar. 
Però es tracta d’un projecte obert, “de millora continua”, en què tothom pot participar. Estem 
oberts a les vostres sugerències.  
En aquests moments estem pendents de rebre resposta de Mobilitat sobre les propostes fetes per 
les famílies usuàries del Camí escolar. Encara no es té data d’inauguració de la segona fase. Us 
mantindrem informats. 
 
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: 
ampavilaolimpica@gmail.com  
o posar-se en contacte directament amb qualsevol de les persones que formem part de la 
Comissió. 
 
NOTA: si voleu saber més sobre el que estem fent i el perquè ho estem fent, mireu si us plau, les 
següents adreces: 
 
1.- Aquesta és de l’associació que assessora els projectes de Suïssa, Piemonte i en part, 
Barcelona. El referent és D.Manuetti: http://www.cittapossibiletorino.org/ 
http://www.cittapossibiletorino.org/notizie/2006Roma/VR4PosterFossanoLr.pdf 
3.- La experiència de Granollers: http://www.acgranollers.com/projectes-de-ciutat/petits-pero-
ciutadans. Una de les campanyes la van fer amb la direcció de Comerç i l’associació de botiguers 
del centre de la ciutat . En aquesta adreça trobareu alguna referència: 
http://www.grancentre.com/ciutat/ciutat.es.html 
4.- Andalusia: 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-
tic/29003762/helvia/sitio/index.cgi?wid_seccion=8 
4.- L’associació Internacional de Ciutats Educadores. Tenen un banc de projectes de recuperació 
del l’espai públic força interessant. : 
http://w10.bcn.es/APPS/edubidce/pubTemesAc.do?idtem=341&pubididi=2 
 http://www.lacittadeibambini.org/spagnolo/home.htm 
5.- Web de l'AMPA Vila Olímpica_Comissió Camí escolar: 
http://ampaceipvilaolimpica.wordpress.com/ 
6- Web específic del Camí escolar a Barcelona (Ajuntament): www.bcn.cat/camiescolar .  
7- Link de la festa d'inauguració (BTV) : http://www.btvnoticies.cat/2009/10/31/la-xarxa-de-camins-
escolars-fa-els-primers-passos/ 
8 – La Contra de la Vanguardia del 30/10/09: http://lescontres.blogspot.com/2009/10/lenore-
skenazy-la-peor-madre-de-america.html 
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MEMÒRIA DE LA COMISSIÓ DE SECUNDÀRIA CURS 2008-2009  
Membre de la comissió: Stefania Clerici 
 
La comissió es va crear per treballar el tema de la continuïtat del Projecte Integral de Llengües en 
l’Educació Secundaria Obligatòria. Durant els primers anys, el treball va ser molt intens i orientat a 
aconseguir un nou centre al barri, dedicat al projecte. Quan la primera promoció de 6º va sortir del 
CEIP, l’actitud mes realista va ser reorientar la comissió perquè la continuïtat del projecte es 
realitzes a l’IES Icaria, mitjançant crèdits variables en anglès.  
 
La majoria de famílies del CEIP Vila Olímpica ha continuat apostant per l’IES Icaria, mentre que un 
nodrit grup d’alumnes ha escollit centres fora del barri. 
 
Actualment la comissió esta en suspens perquè no hi ha interès per parts dels pares en la 
continuïtat del projecte en secundaria 
 
Podríem tornar a ser ambiciosos i treballar per un projecte integral que abasti tota l’educació 
obligatòria, fins als 16 anys. Es tractaria de col·laborar amb la Direcció del CEIP Vila Olímpica, el 
Consorci d’Educació i els altres centres del barri, per tornar a plantejar la necessitat de un nou 
centre, amb recursos exclusius i dedicats al Projecte Integral de Llengües. 
 
Per això es necessiten mares i pares que aportin energia per a un projecte a llarg termini. Les 
famílies d’alumnes de parvulari i dels primers anys de primària haurien de ser les mes 
interessades en participar.  
 
Las famílies poden posar-se en contacte a través de la direcció: ampavilaolimpica@gmail.com 
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MEMÒRIA DE LA COMISSIÓ DE SOSTENIBILITAT CURS 2008- 2009 

Membres de la Comissió: 

Carmina Wiegerinck (vocal) 

Mila Moreno 

Agustí Clua 

 

Hem fet el seguiment del projecte de millora de la ventilació de l'edifici: 

 1. S'han posat reixes a les finestres de les classes. Ara les finestres es  poden obrir, i les 
sales es ventilen correctament. 

 2. Als passadissos se n’ha canviat el sistema d'obertura i ara es poden  obrir i tancar 
fàcilment. 

 3. Les finestres del gimnàs s'han motoritzat i s'obren amb un comandament a distància. 

Pel que fa a la proposta d'arbrat a la vorera del carrer de Carmen Amaya, vàrem recollir moltes 
signatures el dia de la festa de Carnestoltes. Les vam presentar a l'Ajuntament. La resposta de 
l'Ajuntament ha sigut negativa.  

 

Objectius curs 2009-2010 

Seguiment del projecte començat l’any 2007-2008. 

Insistir en la petició d’arbrat a la vorera del carrer Carme Amaya i del jardí de davant de l’Escola. 

 

Les persones interessades a participar en 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 OLÍMPICA    
TANCAMENT COMPTES 2008 - 2009  I  PRESSUPOST DEL CU RS 2009- 2010   

 Ingressos / Despeses en Euros 

Activitats desenvolupades per L´AMPA 
Pressupost       

Curs 2008-2009 
Tancament                

Curs   2008 - 2009 
Pressupost                   

Curs   2009 - 2010 
Activitats generals       

Quotes AMPA 22.392  22.382  23.200  
Suport Pedagògic P3/especialista plàstica i suport llengua -7.000  -7.000  -7.000  

Festa de Carnestoltes i Fi de curs -1.700  -1.700  -1.700  
Revista i Pàgina Web -1.500  -1.500  -1.500  

Xerrades, Jornades i Tertúlies (XJT) - Ingressos per subvenció 2.000  1.700  1.700  
XJT - Despeses -2.000  -1.800  -1.700  

Aportació de l'AMPA al Comiat de 6è -600  -600  -600  
Quota FAPAC -330  -337  -350  

Secretaria de l'AMPA -8.608  -10.905  -11.023  
Beques a famílies -2.500  -2.647  -2.500  

Altres 0  -320  0  
Subtotal 154  -2.727  -1.473  

Acollida i extraescolars       
Activitats Extraescolars - Ingressos per quotes 199.521  198.239  196.992  

Activitats Extraescolars - Despeses empreses subcontractades -196.410  -170.649  -194.200  
Servei d´Acollida matins i tardes - Ingressos 18.758  19.041  19.000  

Servei d´Acollida matins i tardes - Contractació monitors -15.089  -14.949  -18.326  
Subvenció Acollida 2.235  2.093  1.500  

Devolució Subvenció Acollida -2.235  0  0  
Organització, Supervisió i Consergeria -11.182  -11.182  11.400  

Subtotal -4.401  22.593  16.366  

Activitats desenvolupades per l´Escola, amb cobrame nt gestionat per 
l´AMPA.       

Material Escolar - Ingressos 56.150  60.065  60.490  
Material Escolar - Despeses -56.150  -60.065  -60.490  

Llibreria - Ingressos 8.000  5.900  7.500  
Llibreria - Despeses -8.000  -5.900  -7.500  

Sortides i colònies - Ingressos 98.659  100.588  103.056  
Sortides i colònies - Despeses -98.659  -100.588  -103.056  

Subtotal 0  0  0  
Total resultat AMPA -4.247  19.866  14.893  

    
El saldo del compte corrent de l'AMPA a Caixa Pened ès es de 38.776,35 euros a data de tancament.  
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