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ACTA de l’ASSEMBLEA DE L’AMPA DEL CEIP VILA OLÍMPICA  
CURS 2010-2011 
 
Caràcter:  Ordinari 
Data:  25 de novembre de 2010,  
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 Rodríguez, Vice-presidenta de l’AMPA 
Yann Barlerin, Tresorer de l’ AMPA 
Marisa García, Secretària de la Junta de l’AMPA  
 
Rosa Ma Ramírez, Directora de l’Escola 
Tana Serra, Cap d’Estudis de l’Escola  
 
Carme Vilarassa, Secretaria de l’AMPA 

 
Vocals Comissions de l’AMPA:  

Belen Espinós (Extraescolars)  
Nicole Niess (Festes) 
Albert Girona (Comunicació) 
Teresa Segura (Camí escolar)  
Carmina Wiegerinck (Sostenibilitat)  
Cristina Vivas (Rua de Carnestoltes) 
Rosa Corominas (XJT) 
Laura Benítez (Alimentació) 

 
A més dels a dalt relacionats, hi han assistit: 32 socis i sòcies, amb un total de 47 assistents 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 

1. Presentació del curs: línies de treball curs 2010-2011 
2. Presentació de la Memòria de l’AMPA del curs 2009-2010 
3. Estat de comptes i presentació del pressupost de l’AMPA per al curs 2010-2011 
4. Presentació de les comissions de l’AMPA 

Camí escolar  
Extraescolars  
Alimentació 
Comunicació 
Festes 
Rua de carnestoltes 
XJT 
Sostenibilitat 

 
 

5. Elecció dels càrrecs de President/a i Secretari/a de la Junta de l’AMPA 
6. Precs i preguntes 
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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 curs 2010-2011 
 
La Rosa Maria Ramírez, Directora de l’escola, ens explica com l’escola desenvolupa el “Projecte Integrat 
de Llengües”, treballant com un equip amb continua reflexió sobre la pràctica. Cada any aprofundeixen en 
algun aspecte. El curs anterior van incidir sobre les competències bàsiques. Destaca els bons resultats 
obtinguts pels nens i nenes de 6e en les proves del final de la primària (els percentatges d’alumnes que 
han superat les proves estan detallats a la memòria que es reprodueix a continuació de la present acta)  
Destaca que els bons resultats son deguts tant al treball de l’escola com a la implicació i a la participació 
de les famílies i al fet de trobar-nos en un barri culturalment ric. 
 
Respecte de la situació actual de l’escola, ens explica que va ser un Centre Experimental 5 anys, 
posteriorment van treballar durant 4 anys més, amb un Pla d’Autonomia de Centre (PAC), amb avantatges 
com tenir assignats 3 llocs singulars de professorat i disposar d’una dotació econòmica extra. Aquesta 
dotació l’han destinat a digitalitzar les aules. Totes les aules ara tenen instal·lades pissarres digitals, amb 
les conseqüents possibilitats com disposar d’Internet i poder introduir el color, que era una reivindicació de 
part dels pares i mares. També destaca que tot lo que es nou es pot utilitzar com l’antic, en el sentit de que 
les noves tecnologies no invaliden l’ensenyament tradicional. 
 
El curs passat es va tancar un cicle. L’avaluació que van passar del Pla d’Autonomia de Centre va ser molt 
positiva, per tant tenen una prorroga per 5 anys més fins l’any 2015. Una part de la financiació dels PAC és 
amb diners de la Comunitat Econòmica Europea. També afegeix que la nova Llei d’Educació va cap a 
l’autonomia de centre, amb escoles amb més potestats per escollir especialitats i perfils dels professors. 
Estan satisfetes de que les coses vagin en la direcció en la s’ha lluitat tots aquests anys. 
 
Fa un repàs  dels projectes que traspassen el marc de l’escola. També ens explica que continuen 
treballant amb els programacions al voltant d’Agenda 21, com el reciclatge, l’estalvi d’aigua, l’hort, la 
meteorologia, ect. Han ampliat el cultiu de l’hort a la temporada d’hivern. Destaca que es treballa la 
transmissió de coneixements entre els nens (els de 3e els expliquen als de 2n com es te cura de l’hort) 
 
 
La Tana Serra, Cap d’Estudis de l’escola, ens explica que està molt contenta de tornar a ser a l’escola 
desprès de dos anys d’absència.  
Ens explica que estan treballant en el nou projecte on es continua considerant prioritari l’aprenentatge de 
la llengua i també han traçat dos  línies de futur: Avançar en l’ús de mitjans tecnològics i Estimular la 
curiositat científica. En aquest sentit hi ha dos grups de mestres que estan rebent assessorament en l’ús 
de les tecnologies i una colla de pares i mares de l’escola, vinculats amb la UPC, estan fent un curs als 
professors per tal d’introduir la robòtica a les aules. 
També continuen en la línia d’escola inclusiva dels nens i nenes amb dificultats d’aprenentatge. Els 
resultats son molt satisfactoris: han comprovat que nens diferents aprenen be coses junts. 
 
Continuen amb els Convenis tant amb la Universitat de Ciències de l’Educació per tal que els estudiants 
facin practiques en l’escola, com amb professorat nadiu d’anglès en pràctiques.  
 
També ens explica que tenen un compromís amb la formació permanent del professorat de l’escola. 
 
Per últim ens comenta que està gratament sorpresa amb el comportament dels nens i nenes al camí 
escolar, de com ho han fet seu i de com respecten les normes de circulació. 
 
La Directora ens comunica que el treball realitzat per la Tana Serra durant la seva llicència d’estudis sobre 
la Conversa a les Matemàtiques ha aconseguit el premi de Pedagogia Marta Mata 2010 que convoca 
l’Associació de mestres Rosa Sensat, premi que li serà lliurat el proper dia 2 de desembre.  
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2.  Presentació de la Memòria de l’AMPA del curs 2008-2009 
 
Seguint els punts de l’ordre del dia, el President presenta la memòria de l’AMPA del curs 2009-2010 que 
podeu trobar com annex a aquesta acta.  
 
El President resumeix els objectius de l’associació, presenta als membres de la junta i descriu els objectius 
de les 8 diferents comissions integrades en l’AMPA. 
Explica com es gestiona organizativament i administrativament l’associació, com es col·labora amb l’escola 
i també la participació de l’AMPA en diferents organitzacions ciutadanes. 
 
Passa la paraula al Tresorer.  
 
 
3.  Estat de comptes i presentació del pressupost de l’AMPA per al curs 2009-2010 
 
El Tresorer de l’AMPA, presenta el tancament econòmic del curs 2009-2010 i fa la presentació del 
pressupost per al curs 2010-2011. (vegeu l’annex a la memòria de l’AMPA) 
 
El Tresorer explica que el superàvit de l’exercici que es tanca es del voltant de 35.000 €, superior a les 
previsions, ja que en la confecció del pressupost que es va presentar en la passada Assemblea no estava 
inclosa la subvenció d’extraescolars. De sumar aquesta xifra, al superàvit del curs 2008-2009, que va ser 
d’uns 48.000 € (import presentat a l’Impost de Societats 2009) resulta que en el compte corrent de l’AMPA 
hi ha una quantitat al voltant de 83.000€ (82.808,60€) 
 
Fa un reconeixement de la labor de la Carme Vilarassa, que s’encarrega del registre de tots els moviments 
de banc i de caixa. 
 
Considerat que el volum de l’activitat ascendeix a uns 400.000€, considera prudent disposar d’un fons de 
maniobra no inferior al 10% per cobrir qualsevol imprevist. 
 
El pressupost que es presenta pel curs vinent es força conservador. Es considera que els ingressos per 
subvencions, en la situació econòmica actual, no son segurs, i per tant només es comptabilitzen al 50%. 
També que totes les despeses que generen les activitats extraescolars queden cobertes d’inici. S’assigna 
pressupost a la nova Comissió de Rua de Carnestoltes i s’augmenta el pressupost de la Comissió de 
Festes. El president fa un incís al respecte per explicar a l’assemblea que la gestió econòmica de algunes 
comissions es basa en imputar costes a fora de l’associació, per exemple, en el cas de Festes, aconseguir 
gratis la xocolata que es serveix en  carnestoltes o el material del taller de Nadal. 
El pressupost també reflexa la compra dels armaris per condicionar la sala de l’AMPA (apartat Altres 
d’Activitats generals), que ha passat de ser un magatzem, a poder ser utilitzada tant per les reunions de 
l’AMPA com per l’escola i poder ser utilitzada puntualment per la veïna escola bressol “La Mar Xica”, 
segons sol·licitud de la seva Directora. 
 
S’explica el tema de les comissions bancàries que a mitjans del curs passat va començar a incloure caixa 
Penedès als rebuts. Inicialment 1€ per rebut que ara s’ha reduït a 0,30€. S’està treballant en eliminar 
aquesta despesa estudiant l’oferta d’entitats bancàries del barri. Fins a les hores, l’associació es farà 
càrrec d’aquest import. 
 
Respecte del 3r bloc del Pressupost: Activitats de l’escola gestionades per l’AMPA, el President fa un incís 
per explicar que els preus que ara es presenten a aprovació de l’Assemblea, han estat prèviament 
aprovats pel Consell escolar, on a més dels pares representants assisteix el President com a representant 
de l’AMPA. 
 
A la pregunta d’un pare sobre la diferència a la baixa entre els imports de material escolar d’aquest curs i 
del passat, el Tresorer explica que en el pressupost d’aquest curs, a diferència del del curs passat, 
l’apartat material escolar, està desglossat dels llibres i que el total d’aquest curs és lleugerament superior. 
 
Com a línies d’actuació per aquest curs, el Tresorer te previst, per una banda, realitzar les previsions de 
tresoreria encadenant cobraments i pagaments, i per l’altra, millorar la gestió de les subvencions, 
planificant i fent un seguiment exhaustiu de les mateixes en relació a les previsions. 
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Respecte del romanent la Junta planteja reservar una quantitat de 50.000€ com a fons de maniobra, i 
proposa a l’Assemblea destinar un import entre 10.000€ i 15.000€ per a necessitats de l’escola. 
 
Es sotmet a votació  

• aprovar el tancament del pressupost del curs 2009-2010,  
• el pressupost pel present curs 2010-2011  
• i per últim destinar un màxim de 15.000E per  a necessitats de l’Escola 

 
En el moment de la votació hi ha 47 persones de l’associació. S’aproven per unanimitat: el tancament del 
pressupost del curs 2009-2010 (47 vots a favor, cap en contra, cap abstenció); el pressupost pel present 
curs 2010-2011 (47 vots a favor, cap en contra, cap abstenció); i per últim, destinar un màxim de 15.000€ 
per  a necessitats de l’Escola (47 vots a favor, cap en contra, cap abstenció). 
 
La Directora farà una proposta de despesa a la Junta de l’AMPA que pot ser des de instal·lar més 
persianes a les finestres que encara no tenen, a comprar més armaris per a les aules. 
 
 
4.  Presentació de les comissions de l’AMPA 
 
Cada comissió explica les tasques fetes durant l’any i les propostes per al curs 2010-2011b que estan 
descrites a la memòria de l’AMPA que s’annexa. 
 
La comissió de Camí Escolar ens explica que s’ha inaugurat la segona fase del camí escolar del barri, que 
estan donant xerrades a altres ciutats explicant el camí i que sortirà una ressenya al diari “El Punt”. A 
continuació es projecta el vídeo "Camí escolar del nens", on son els nens de les escoles Vila Olímpica, 
Brusi i Bogatell els que expliquen les seves impressions.  
 
La vocal de la comissió d’Extraescolars dona les gràcies a la Carme Vilarassa pel seu treball i la seva 
dedicació. Ens explica que el més rellevant de l’any ha estat el canvi de l’escola de música. Que per 
aquest curs impulsaran l’activitat bàsquet i que al mes de juny es tornaran a fer enquestes a les famílies. 
Demanen que si les omplen els nens i nenes estiguin assessorats pels pares i mares per tal que es faciliti 
la informació que es demana i que pot ser realment útil. 
 
La nova vocal de la comissió d’Alimentació ens explica que continuen amb la confecció dels menús i la 
progressiva introducció d’aliments ecològics. 
 
El vocal de la comissió de Comunicació ens explica que continuen amb l’enviament de noticies amb la 
“Newsletter”, ja que és un mitjà ràpid, no hi ha despesa de paper, i s’eviten esforços d’enviar el mateix 
contingut per moltes vies diferents. La distribució de la “Newsletter” li surt gratis a l’AMPA perquè la paga 
l'empresa d’un pare membre de la Comissió, un altre exemple de gestió econòmica imputant costes a fora 
de l’associació. 
Han adoptat una subcomissió TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) que farà divulgació 
sobre l’ús segur i racional de les tecnologies per part dels nen i nenes. Tenen previst fer xerrades sobre el 
tema tant als nens com a les famílies. 
 
La representant de la comissió de Festes, que el pròxim curs agafarà el relleu de l’actual vocal, ens explica 
les propostes per a l’any vinent. Concretament organitzar un concurs pel disseny de les samarretes de la 
festa final de curs, i un taller per elaborar els guarniments del mural de la diada de sant Jordi. Ens 
expliquen que el taller de Nadal que van fer el passat dissabte dia 20 de novembre ha estat un èxit de 
participació. Les fotos ja estan penjades a la web de l’AMPA 
 
La vocal de la nova comissió de Rua de Carnaval ens explica que enguany, gràcies al pressupost aprovat, 
la nostra escola comptarà amb camió i equip de so per a la desfilada amb la gran Rua de Carnaval del 
barri del Poblenou. Faran un taller al mes de febrer per engalanar la carrossa i preparar les disfresses. El 
passat Carnestoltes van agafar el mateix tema de les disfresses de l’escola per a la desfilada, però per la 
propera Rua, com havien de començar a treballar abans, aniran disfressats de científics (en la línia de 
treball de l’escola de l’estímul científic). Just abans del carnaval tenen prevista la venda de disfresses a un 
preu simbòlic. 
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La vocal de la comissió XJT ens explica que el curs passat van tenir problemes en el cobrament de les 
subvencions que finalment s’han solucionat gràcies al treball de la Carme i que aquest any voldrien fer 
formació sobre Primers auxilis. 
 
Un membre de la comissió de Sostenibilitat ens explica que la comissió està necessitada de noves 
incorporacions i que aquest curs treballaran per aconseguir que hi hagi arbres al davant de l’escola. 
 
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 a la convocatòria de l’Assemblea, aquest any cal 
renovar els càrrecs de President/a i de Secretari/a de l’AMPA, el 50% de la Junta, tal i com està estipulat 
als Estatuts de l’Associació  
 
Per al càrrec de Presidenta es postula Maria José Gállego, mare d’una nena a l’Institut i d’un nen i una 
nena a l’escola (6é i 2n). 
Per al càrrec de Secretaria es postula Itziar Gras, mare de 2 nens i una nena de l’escola (3r, 1r i P3) i 
membre de la comissió de Camí Escolar.  
 
Sotmesos els dos càrrecs a votació s’escullen per unanimitat amb 47 vots a favor, cap en contra i cap 
abstenció.  
 
 
6 Precs i preguntes 
 
Un pare de l’escola amb amplia experiència professional en el tema Primers Auxilis explica que considera 
imprescindible que tots els professors puguin tenir formació bàsica en el tema. L’argument és que petites 
accions poden salvar vides i que en aquest país no se li dona a aquest tema la transcendència que mereix. 
Ha presentat dos propostes de formació a la junta de l’AMPA, una per a l’escola, destinada als docents 
(amb una duració de 3 sessions de 3 hores cadascuna) i un altra destinada a les famílies, que es 
publicitarà properament). 
El President li convida a que s’apunti a la comissió XJT i que aquesta comissió sigui el marc de la 
iniciativa, ja que cal que algú estiri del tema. 
 
La Directora recorda a l’Assemblea que el proper dimarts seran les eleccions al Consell Escolar del centre. 
S’han presentat 4 candidatures que es repartiran via motxilla el divendres 26. Anima a tothom a participar 
en la votació, per la importància del tema i per mantenir la nostra escola com capdavantera en les quotes 
de participació. 
 
 
El president aixeca la sessió a les 23:50 hores, de la qual, com a Secretària, estenc aquesta acta. 
 
 
 
 
 
La Secretària       Vist i plau 

del President 
 
 
Marisa García       Joan Altés 
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1. 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 2009-10 l’Escola ha celebrat el seu tretzè aniversari. 
Per a l’AMPA ha estat 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 seu representant al 
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 així com 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 2009-2010, les comissions van ser: 

- Extraescolars 
- Alimentació i Salut 
- Comunicació i Revista 
- Festes 
- Xerrades, Jornades i Tertúlies 
- Camins escolars 
- Sostenibilitat 
- Carnestoltes 

 
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, normalment el vocal,  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 (vice-presidenta) 
• Yann Barlerin (tresorer) 
• 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 
• Teresa Segura, Comissió de Camins Escolars  
• Carmina Wiegerinck, Comissió de Sostenibilitat 
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2. PRINCIPALS GESTIONS I ACTIVITATS DE LA JUNTA I COMISSIONS  
 
Gestió Organitzativa 
 

Comunicació amb les famílies 
L’associació està formada en l’actualitat per 308 famílies. La comunicació entre l’AMPA, les famílies i 
l’escola es fa principalment amb un butlletí electrònic (newsletter) anomenat AMPASSATE'l que és 
distribuït per e-mail, l’ AMPAPA’t - un butlletí en format paper i format electrònic, la pàgina web de l’AMPA 
http://ampaceipvilaolimpica.wordpress.com/, i les comunicacions per e-mail que porten els Delegats de 
classe. 

Qualsevol associat pot realitzar consultes a la adreça de l’AMPA ampavilaolimpica@gmail.com , que són 
contestades pel President i/o el Vocal corresponent. 
 

Reunions 
Es realitzen reunions mensuals de la Junta de l’AMPA (Junta Directiva i vocals de les diferents 
comissions). 
També reunions trimestrals amb l’equip directiu de l’Escola. 
S’aixequen actes de totes aquestes reunions que son consultables a la web de l’AMPA 
 
Un representant assisteix tant a les reunions de portes obertes abans de l’obertura del període de 
preinscripció com a les reunions d’inici de curs amb les mares i pares de P3. En aquestes reunions 
s’expliquen les característiques diferencials i el funcionament de la nostra AMPA. 
 

Assemblea ordinària 
El dia 25 de novembre de 2009 es va fer l’Assemblea per presentar el curs 2009-2010, la memòria de 
l’AMPA del curs 2008-2009, el tancament econòmic del curs anterior, el pressupost per al 2009-2010 i 
elegir els càrrecs de vice-president/a i de tresorer/a de l’AMPA, ja que feia dos anys des de la seva elecció. 
Es van presentar per a cada càrrec i les van guanyar en votació, respectivament na Mònica Rodríguez, 
que ja havia estat vice-presidenta el bienni anterior i en Yann Barlerin. 
Van assistir un total de 46 mares i pares (31 en el moment de les votacions) 
 

Delegats de classe 
El curs 2009-2010 ha estat el quart 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 2009-2010 han estat: 

P3 A Meritxell Cebrian / Judith Forns 
P3 B Isabel Canillas / Maria Esbel Espuña 
P4 A Cristina Vivas 
P4 B Ma del Mar Manen     
P5 A   Kimberly Rizvi 
P5 B Raquel Rabionet  
1er A Maria Esbel Espuña 
1er B Genoveva Rosa 
2nd A Cinto Casals / Mercè Lizcano 
2nd B  Eva Mauri  
3er A Ma Rosa Virgós 
3er B Milagros Moreno  
4t. A Marta Mauri  
4t. B Ester Miguel 
5é A Ana Ramos 
5é B  Ma Teresa Martin 
6é A Mercè Jordan    
6é B Antoni Baldó  

 

http://ampaceipvilaolimpica.wordpress.com/
mailto:ampavilaolimpica@gmail.com
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Amb la vice-presidenta de la Junta, Mònica Rodríguez Cardozo com a Coordinadora  
 
Es van reunir els delegats de totes les classes el 30 de setembre de 2009 
 
 

Serveis a les famílies 
Activitats extraescolars.  

La Comissió d’extraescolars de l’AMPA organitza i gestiona 15 activitats diferents proveïdes per 8 
empreses diferents. 

 
Organització de Festes  

La comissió de Festes organitza activitats i festes en relació a les següents fites anuals:  
Nadal  

La coral de pares i mares participa en el assaig general de la actuació de Nadal 
Decoració de l’arbre de Nadal de l’escola amb Taller creatiu per fer els ornaments  
 

Festa de carnestoltes  
Detall de benvinguda i Xocolatada  
 

Diada de Sant Jordi  
Decoració de l’entrada de l’escola amb col·laboració de les famílies i plantacions a la muntanyeta   
 

Festa de fi de curs i sopar de carmanyola   
 

Alimentació 
Incorporació d’aliments ecològics i confecció del menú escolar que gestiona la pròpia escola. 

 
 
Gestió Administrativa de l’AMPA 
 

Gestió Econòmica 
L’AMPA té contractada com a Secretaria de l’AMPA a la Carme Vilagrassa, que compatibilitza el seu 
treball en l’escola per a Serveis d’Esplai amb el treball de l’AMPA.  
L’ AMPA s’encarrega de l’organització de les activitats extraescolars  com a activitat pròpia i de la 
supervisió i del cobrament a les famílies de les quotes corresponents a material escolar, llibres i sortides i 
colònies, activitats que organitza l’escola. 
 

Gestió de Subvencions 
Aquest curs passat ens van ser concedides les següents subvencions: 
 

• la d’ Acollida de la Generalitat per un import de 1.970 euros 
• la de les activitats de tertúlies XJT de l’Ajuntament per un import de 1.500 euros (encara per rebre) 
• 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 17.975 euros al tancament d’aquesta assemblea hem rebut 10.000 
euros. 

 
S’han tornat a demanar per aquest curs (2010-2011). les mateixes subvencions.  
 
 
Participació de l’AMPA en l’escola 
 

Col·laboració  
L’AMPA s’encarrega de la supervisió i del cobrament a les famílies de les quotes corresponents a material 
escolar, llibres i sortides i colònies, activitats que organitza l’escola. 

 
 
 
Suport pedagògic a l’escola 
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Des dels inicis de l'escola l'AMPA s'ha fet càrrec d'uns recursos pedagògics que la Generalitat no cobreix. 
El curs 2009-10 l'AMPA, a petició de l'escola i per quart 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), de l'assessorament de plàstica, que es fa tant als alumnes com a les 
mestres per reforçar la llengua oral i l’expressió a l’Educació Infantil, com per cobrir baixes  
El curs 2009-2010  el suport per a recursos pedagògic que sufraga l’AMPA ha estat un import de 7.000 
euros (idèntic al del any anterior) 
 
 

Festa de 6e.  
L'AMPA ha contribuït al Comiat 6é amb una quantitat de 566€ (600€ pressupostats) 
 

Pla Català de l’esport 
El curs 2009-2010 es va crear la Secció Esportiva de l’AMPA escola Vila Olimpica, adaptada al ”Pla català 
d’Esport a l’escola”(PCEE) i inscrita Registre d’Entitats Esportives (REE) 
 
 
Participació de l’AMPA en organitzacions ciutadanes 
 

Macrocomissió camí escolar 
La Comissió Camí Escolar forma part des del seu inici de la Macrocomissió camí escolar MCCE. La 
Macrocomissió està formada per representants de l’Administració, de 13 Escoles del Poblenou (La Mar 
Bella, Arenal de Llevant, Pere IV, Grèvol, Acàcies, Voramar, El Xalet de la Paperera, La Llacuna, Fluvià, 
Bogatell, Brusi, La Mar Xica I Vila Olímpica) i de les Famílies del Camí escolar del Poblenou.). La Comissió 
camí escolar de la nostra escola ha participat des de l’inici en la creació d’aquest camí i col·labora en el 
manteniment i millora continua de la seva seguretat 
 

Plataforma per una educació pública de qualitat  
L’AMPA Vila Olímpica forma part de la Plataforma per una educació pública de qualitat i de proximitat al 
barri. Aquesta Plataforma va treballar 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. 
 

Pla Estratègic d’Educació de Sant Martí  
El Pla estratègic de Sant Marti posat en marxa fa més de dos anys, vol ser un punt de partida per encertar 
una nova manera de treballar i viure l’educació a Sant Marti i fer de Sant Marti un Districte educador. El Pla 
està liderat per Districte de Sant Martí i per l’IMEB. Hi participen un bon grapat d’agents educatius i socials 
(mestres, professors, educadors, pares, mares, tècnics, etc), entre els que es troba la nostra AMPA 
El 13 d’octubre de 2010 es va presentar el document marc “Sant Martí Districte Educador”. 
 

Consell de barri  
La Vocal de Sostenibilitat assisteix com a representant de l’AMPA enel Consell de  barri del Poblenou 
 

Rua de Carnestoltes 
L’any passat va ser el primer any que l’escola Vila Olímpica va participar a la gran rua de Carnaval del 
Barri del Poblenou organitzada per la Coordinadora d’Entitats del Poblenou ara ja fa anys per 
Carnestoltes. Hi participen les diferents entitats del barri i les escoles de la zona. 
 
 
Línies d’actuació i Propostes de millora per al curs 2010-2011 
 

En Tresoreria 
Realització de previsions de tresoreria de les transaccions encadenant adequadament cobraments y 
pagaments. Esta iniciativa te com a objectiu, més que  minorar el fondo de maniobra, millorar el rigor, la 
fiabilitat, la comprensió i la racionalització dels comptes de l’AMPA. 
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Millores en la gestió de les subvencions que destaquen pel seu caràcter volàtil, en particular la subvenció 
d’extraescolars, subjectes a disponibilitats de tresoreria de les Administracions i a canvis d’ordre legislatiu. 
Des de l’àmbit de gestió econòmica de l’AMPA, s’assenyalen els objectius de : 
- Planificació de les sol·licituds 
- Seguiment de les adjudicacions 
- Previsions de Tresoreria 
- Establir un contacte fiable amb l’administració associada 

 
En Comunicació 

Potenciar l’ús del facebook com a eina de participació 
 
Publicar totes les notícies que surten al butlletí també al blog. Veure les noticies que surtin al butlletí 
electrònic accedint indistintament al blog o a la pàgina del facebook  
 
Afegir una nova entrada automàticament a la pàgina del facebook cada cop que afegim una nova entrada 
al blog 
 
Seguir amb la publicació trimestral de l’AMPAPAt 
 
Crear una Sub-comissió TIC (de divulgació de les noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació).  
 

En Festes  
Convocar per a la festa fi de curs un Concurs Obert de Disseny de samarretes 
 
Organitzar un intercanvi de llibres a la Diada de Sant Jordi 
 

En Extraescolars 
Continuar amb les convocatòries de reunions informatives de les activitats entre les famílies i 
representants de les empreses proveïdores. 
Participació en una lliga de bàsquet entre escoles a partir del mes de gener. 

Actualitzar la informació que se n’ofereix al web de l’AMPA. 

Continuar  amb les enquestes bianuals de satisfacció  

 
En Sostenibilitat 

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

En Alimentació i Salut 
Seguir en la incorporació progressiva d’aliments ecològics. 
 
Transmetre, als nens i nenes de l’escola, la importància d’una alimentació sana i variada pel benestar i la 
salut. 
 

I per últim, fomentar la Participació de les famílies 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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3. L’ESCOLA VILA OLÍMPICA I EL PROJECTE INTEGRAT DE LLENGÜES 
 
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 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 totes les àrees com 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 emprada. 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, en aquest procés 
van construint coneixement.  
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 natural, físic, químic 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 té raó de ser  per a ells. 
 
Del curs 2009/2010 voldríem destacar alguns aspectes: 
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 vàrem 
seguir reflexionant sobre la importància de la conversa en l’aprenentatge de les matemàtiques.  
Això va comportar llegir articles que versen sobre la importància de parlar de matemàtiques a les classes, 
com a bona manera d’aprendre’n. Reflexionar sobre el currículum en el bloc de càlcul i numeració i en 
geometria. Fer noves activitats de numeració tenint en compte els continguts matemàtics i la llengua que 
els vehicula, Vàrem gravar activitats matemàtiques dels diferents cursos i vàrem reflexionar sobre la nostra 
pràctica, analitzant les converses dels nens i nenes en aquestes activitats i també vàrem 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 d’aquesta manera d’ensenyar. Vam fer una gradació dels 
continguts matemàtics que eren importants per a cada nivell. 
Dins de les programacions de medi, que vam revisar el curs passat, hem destacat els temes que cada curs 
treballa i que toquen el medi ambient i la ecologia relacionats amb Agenda 21. 
Citarem l’hort, construït a les escales del pati del que tenen cura els nens i nenes de 2n. Tot i que ja  han 
començat a plantar i tenir cura de les plantes a Educació Infantil. L’estudi dels arbres del pati que el 
treballen a Educació Infantil  i després a 3r. L’el reciclatge, que el fem a tota l’escola i que s’estudia més a 
1r. 
Un altre punt important va ser l’estudi i la reflexió que vam fer de l’escriptura. Partint del que es demanava 
a l’avaluació de les competències bàsiques de 6è i a les proves diagnostiques a començaments de 5è 
vàrem estar reflexionant i avaluant la nostra manera d’ensenyar per enfortir els aspectes que funcionen i 
aprofundir en els susceptibles de ser millorats. 
La nostra escola és una escola inclusiva, on treballem perquè tots els nens i les nenes aprenguin de forma 
òptima i acord a les seves capacitats. Distribuïm els recursos humans, que tenim al centre, entre tots els 
nens i nenes  de manera que tots ells estiguin atesos segons les seves necessitats. Això vol dir una 
organització d’escola, Tots els Mestres treballem per aconseguir aquest objectiu. Hi ha dos mestres a les 
aules a les hores de racons, de psicomotricitat quan són petits, de lectura als primers cursos de primària. 
Fem grups petits de reforç fora de l’aula a partir de 3r. Atenem a nens i nenes amb necessitats més 
específiques i tot això també demana una reflexió. 
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El curs passat ens vàrem 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 específiques. Vam 
modificar els Plans Individuals de treball per fer-los més àgils. 
Per concloure dir 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. 
 
Resultats de les proves d’avaluació externes del Departament d’Educació 
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 92.9 % dels nens i nenes de 6è van superar la prova de competència 
lingüística de català, el 87.8 % van superar la prova de competències lingüística en castellà, el 90.2 la 
prova de competència lingüística en anglès, i el 95-6 % de nens  i nenes de 6è van superar la prova de 
competència matemàtica. 
Avaluació diagnostica a començaments de 5è 
Pel que fa a la competència comunicativa lingüística en català el 78,26% dels nens i nenes superen la 
prova. La prova de llengua castellana la superen el 80,25% de nens i nenes 
 
Pla d’Autonomia de Centre 
Tancament del Pla d’Autonomia de Centre 2005-2010 
La comissió externa d’avaluació del Pla d’Autonomia de Centre a a partir de l’anàlisi dels documents 
elaborats i del recull de l’opinió de tota la comunitat educativa va concloure que  la valoració global del 
treball a l’escola és molt satisfactòria pel que fa a: el desenvolupament del Projecte Integrat de Llengües 
el desenvolupament de l’escola inclusiva per fomentar la millora de l’aprenentatge de tots els nens i nenes 
el continuar essent un centre referent tant pel que fa al tractament de les llengües, com pel que fa a 
l’atenció a la diversitat 
a la identificació de tota la comunitat educativa amb el projecte de l’escola, 
Alhora l’esmentada comissió assenyala alguns punts de millora, sobre tot relatius a la difusió de la tasca 
que es desenvolupa dins de l’escola i a la col·laboració amb les famílies, així com al desenvolupament de 
les TIC. 
L’aportació econòmica del Pla  d’Autonomia de Centres ha facilitat la compra de 8 pissarres digitals, de 
dues aules d’ordinadors portàtils així com la compra de 6 ordinadors tàctils per a Educació Infantil 
La valoració tant positiva en el tancament del PAC obre la porta a l’inici d’un nou Pla d’Autonomia per als 
propers quatre anys.  
 
Projectes que traspassen el marc de l’escola
 
Els nens i nenes de sisè van participar en el concurs : Fem Matemàtiques 
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 calendaris, promogut per 
l’Ajuntament de Barcelona 
Cada any participem als Jocs Florals del districte de Sant Martí i el curs passat vàrem guanyar el primer 
premi de prosa a cicle superior i vam obtenir 2 premis d’educació especial. 
Participació en el concurs de poemes de Poesia en Acció. L’escola, a banda de participar i guanyar alguns 
premis la ser la seu del lliurament de premis d’aquest concurs 
Inauguració dels Camins Escolars de les escoles Brusi, Bogatell, Vila Olímpica, de la Llar d’Infants Mar 
Xica i de l’Institut Icària a finals d’octubre del 2009. Treballar, conjuntament amb les famílies per 
aconseguir un camí escolar segur i tranquil, educar els nens i nenes en el civisme i la ciutadania. 
Consell Català de l’Esport. La escola forma part d’aquesta entitat que vetllà per millorar l’esport a l’escola 
en horari extraescolar i que permet becar alguns nens i nenes i la compra de material esportiu.
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4. COMISSIONS 
 
COMISSIÓ D’EXTRAESCOLARS 
 
Les persones que han format part d’aquesta comissió durant el curs 2009-2010 són: 
 
 
1. Belén Espinós 
2. Rosa Mª Campañà 
3. Pilar Lisbona 
4. Concepció Cots (Anglès British Council) 
5. Xavier Sierra (Vela) 
 
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.  

 

Durant el curs 2009-2010, s'han desenvolupat un total de disset activitats diferents amb la participació de 
639 nens i nenes (molts d'ells, fan més d'una activitat). A més del servei d'acollida amb un mitjana de 60 
nens i nenes entre el matí i la tarda i el casal d'estiu de cinc setmanes de durada amb una ocupació 
mínima de 40 nens i nenes l’última setmana i un màxim de 98 nens i nenes la tercera setmana. 

 
La Comissió estableix un seguiment de cada activitat per una o més persones. Així aconseguim establir un 
contacte més directe amb els monitors o professors que duen a terme l’activitat o amb els coordinadors 
corresponents, la Direcció del centre, la Junta i la secretària de l’AMPA.  
 
Com a resultat del buidatge d’informació que vam obtenir a les enquestes que es van fer a final del curs 
2008-2009, la Comissió, amb el vist i plau de l'AMPA i de la Direcció de l'escola, va decidir que el curs 
2010-2011 canviaríem d’empresa per a l’activitat de música. Per això, vam procedir a entrevistar tres 
escoles de música del barri i vam seleccionar finalment l’escola Esclat, que ja ha començat la seva 
activitat. Alhora vam rescindir el contracte amb l'empresa que havia estat impartint música fins al curs 
2009-2010, Musica Activa. Un cop seleccionada l'escola Esclat, es va fer un reunió informativa dirigida a 
totes les famílies de la nostra escola per tal de resoldre els dubtes que el canvi podia crear. Fem una 
valoració positiva de la reunió perquè hi van assistir tant famílies usuàries de l’activitat com d'altres que 
estaven interessades a fer-la. Durant el curs 20010-2011, estem seguint el canvi i esperem que hagi estat 
una decisió encertada. 
 
Pel que fa a l’activitat d’anglès impartida pel British Council i que havíem començat el curs 2008-2009, la 
bona acollida que va tenir entre les famílies va fer que durant el curs 2009-2010, s’ampliés als alumnes de 
5è. El resultat ha estat molt satisfactori. 
 
En referència a les novetats que volem engegar de cara al curs 2010-2011, hi ha la participació en una 
lliga entre escoles a l’activitat de bàsquet. Ens hem proposat aconseguir un equip prou nombrós per poder 
participar a la lliga a partir del mes de gener. D’altra banda, arran de la bona acollida de la reunió de 
l’activitat de música ens hem proposat organitzar cada dos anys reunions informatives de la resta 
d’activitats extraescolars per tal que les famílies puguin conèixer quins són els objectius del curs i com 
s’organitzen. Considerem que serà una bona manera d’orientar les noves famílies que s’incorporen a 
l’escola (aquest primer trimestre ja hem fet la de bàsquet i natació). Després de les reunions, actualitzarem 
la informació que se n’ofereix al web de l’AMPA. 
 
A més a més, volem recordar que per conèixer l’opinió de les famílies la secretària de l’AMPA recull 
qualsevol comentari que se li pugui fer però també ofereix la possibilitat d’omplir un formulari que arriba 
directament a la Comissió. Per acabar, cada dos anys a finals de curs, es passen les enquestes de 
satisfacció de cada activitat per millorar aquells aspectes amb què no estiguem prou satisfets
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COMISSIÓ D’ALIMENTACIÓ I SALUT 
 
Les persones que han format part d’aquesta comissió durant el curs 2009-2010 són: 
Laura Benítez 
Marta Mauri 
Ariadna Lloveres 
Maria Murillo (vocal) 
 
S’incorporen aquest nou curs: 
Marta Bosch 
Alexis Luna (metge) 
 
Fem un canvi de vocal de Maria Murillo a Laura Benítez 
 
La metodologia de treball d’aquesta comissió segueix la mateixa línea des de la seva creació amb 
l’objectiu d’oferir als nens i nenes uns aliments sans, nutritius i variats acompanyats d’uns hàbits d’higiene, 
educació i sociabilitat que fan que els nens i nenes trobin l’ambient idoni per dinar, gràcies també a la feina 
diària de l'equip de cuina i monitors. 
Per confeccionar els menús seguim les normes de nutrició indicades per la Generalitat, així que el menú 
de cada setmana està format per primers plats: verdura, pasta, arròs, llegums i sopa o patates i els 
segons: ous, peix, pollastre, vedella i porc. 
Des de la comissió busquem noves receptes per introduir als nens i nenes nous aliments o diverses 
formes de cuinar-los, intentant evitar introduir més d’una novetat al mes i sobretot valorant posteriorment 
quin nivell d’acceptació té en la mainada, el que fa que el podem tornar a repetir més endavant (amb 
alguna variació, si cal) o deixar de servir-lo durant una llarga temporada. 
Tot i que en el menú intentem especificar el màxim que constitueixen els plats, s'ha de tenir en compte que 
a vegades pateixen variacions, la raó més habitual és per la matèria que serveix el proveïdor, 
concretament, la de fruita que en ocasions no arriba amb el grau de maduresa convenient i es decideix fer 
el canvi d’una per un altre.   
Els menús que la comissió realitza es fan cada mes nous, no hi ha repetició de setmanes, mesos ni anys 
anteriors. Els dies assenyalats com carnestoltes, Sant Jordi, Nadal, Setmana Santa etc, també es celebren 
al menjador amb un àpat especial. Així com el dia internacional o d’una comunitat específica que hem 
afegit mensualment des de l’últim any.  
Des de la comissió, agraïm la feina que fa l’equip de cuina i monitors i monitores de menjador tutelats per 
la Carme, ja que no només ens ajuden en la labor diària per aconseguir una bona dinàmica a l'hora de 
dinar, sinó que ens ajuden en tasques didàctiques cada cop que introduïm un menjar nou o oferim aliments 
ecològics. L’involucració del cuiner és absoluta i ens ajuda a adaptar les receptes al paladar del nens i 
nenes –especialment els més petits, P3- fent les variacions pertinents a la recepta original: mussaca, 
samfaina, receptes internacionals, etc, gràcies a aquest compromís hem aconseguit, per exemple, oferir 
llibrets de llom elaborats el mateix dia. 
Seguim fugint dels aliments precuinats (motiu pel que anteriorment no donàvem llibrets), que no es 
presenten en la seva forma natural (nuggets o varetes de peix, etc.) dels fregits, tot i que l’oli que utilitzem 
per fregir-los no es reutilitza, i de les carns picades tot i que estan certificades de primera qualitat.  
Un cop al trimestre, la comissió anem a dinar a l’escola per tastar de primera mà com dinen els nens i 
nenes de l’escola i aprofitem per veure a l’equip de cuina, també  fem dues reunions durant el curs amb la 
direcció de l’escola, la Carme i Cuina Justa per intercanviar impressions i trobar maneres per seguir 
avançant en aquesta línia.  
Una de les fites actuals és aconseguir la introducció progressiva d’aliments ecològics. L’any passat vàrem 
donar pa, taronges i flam ecològic, i aquest curs ens trobem que, podrem introduir alguna novetat més de 
la que anirem informant. 
Per acabar, explicar que els menús que confeccionem mes a mes els revisa la dietista de Cuina Justa i 
ens ha transmès que a més a més de complir totes les normes d’equilibri nutricional són molt innovadors i 
variats, tenint en compte que van adreçats a un públic infantil. 
 
 
Línies a treballar en aquest nou curs: 
Seguir en la incorporació progressiva d’aliments ecològics. 
Transmetre, als nens i nenes de l’escola, la importància d’una alimentació sana i variada pel benestar i la 
salut. 
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Memòria de la comissió de Comunicació curs 2009‐2010 
 
Constitueix la Comissió un equip de pares i mares coordinats amb l'escola: 
 

• Kim Rizvi 
• Moisés Espinosa 
• Enric Senabre 
• Núria Antolí 
• Núria Fagella 
• Cinto Casals 
• 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
 
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’AMPAPAt aquí ampaceipvilaolimpica.wordpress.com/ampapat/
 
 
 

http://ampaceipvilaolimpica.wordpress.com/ampapat/
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Portada AMPAPA’t nº 17 (22‐06‐10) 
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La 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, 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 entrevistes que anem  fent a cada butlletí, que, per problemes d'espai, mai no 
podem transcriure íntegrament en l'edició impresa. 
 
 
 

 
 
 

http://www.escolavilaolimpica.org/
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Espai al facebook 
 
Durant l’any 2008‐09 vam crear el nostre propi espai al facebook, creant la pàgina Comunitat del CEIP Vila Olímpica 
on convidem a mares, pares, mestres i tota la comunitat de l’escola en general a fer‐se’n simpatitzants. Volem que la 
pàgina del  facebook sigui un espai on  tothom pugui plantejar‐hi dubtes, propostes, debats, etc. d’una  forma molt 
fàcil i directa.  
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AMPASSA-TE’L 
 
Durant l’any 2009‐10 hem posat en marxa l’AMPASSA‐TE’L, un butlletí electrònic o newsletter que ens permet fer un 
recull de les propostes d’interès que anem penjant a la web i enviar‐les directament a tots els pares i mares amb e‐
mail que són la vasta majoria de l’escola.  
Us animem des d’aquí a que ens envieu qualsevol proposta que creieu que pot ser d’interès pel butlletí a  l’adreça 
ampavilaolimpica@gmail.com
 
 

 

mailto:ampavilaolimpica@gmail.com
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Línies d’actuació pel curs 2010-11 
 
 

Facebook, blog i AMPAPA’t 
 
Seguirem potenciant  l’ús del facebook com a eina de participació perquè creiem que és una eina  ja coneguda per 
força gent i on la comunicació és fàcil i directa. Pel que fa al blog seguirem publicant totes les notícies que surten al 
butlletí també al blog, i tal com anem fent fins ara afegir una nova entrada automàticament a la pàgina del facebook 
cada cop que afegim una nova entrada al blog. Creiem que d’aquesta forma accedint  indistintament al blog o a  la 
pàgina del facebook podem veure les notícies, evitant haver d’anar als dos llocs. 
 
I com no, seguirem amb la publicació trimestral de l’AMPAPAt, que és ara per ara la cara més tangible de la nostra 
comissió. 
 

Sub-comissió TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació)  
 
Des de començament d’aquest curs forma part de  la nostra comissió  la sub‐comissió TIC, que té com a objectiu  la 
divulgació  de  les  noves  tecnologies  entre  la  comunitat  de  l’escola.  Els  objectius  són  acostar  de  forma  senzilla 
conceptes com  la seguretat en  l’ús d’internet,  l’ús pedagògic dels videojocs,  la difusió d'alternatives de programari 
lliure, la divulgació sobre hàbits i tendències d'accés a Internet, l'intercanvi d'informació i pràctiques al voltant de la 
telefonia mòbil.  
 
Tenim la intenció de fer la divulgació de les TIC utilitzant diversos formats: xerrades, tallers, taules rodones i fer un 
blog informatiu. 
 
Si la divulgació de les TIC es un tema que us apassiona i voleu ajudar‐nos, no dubteu en posar‐vos en contacte amb 
nosaltres a l’adreça ampavilaolimpica@gmail.com

 
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 blog / facebook, 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! 
 
 
 
 

 
  

mailto:ampavilaolimpica@gmail.com
mailto:ampavilaolimpica@gmail.com
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Memòria de la Comissió de festes 2009/2010 
 
Membres de la comissió: 
Maria Teresa Aubia, , Almudena Pedraza, Tania Lara, Eva Grau, Begoña Sarrias, Núria Simon, Eva 
Mauri, Nicole Niess 
 
Durant el curs 2009/2010 la comissió de festes de l´AMPA va portar a terme les següents activitats: 
 
Nadal  
La coral de pares i mares, organitzada per la Begonya Sarrias va cantar, per quart any 
consecutiu ja, en el assaig general que fan els nostres fills de la actuació de Nadal. Es fan assajos 
un dia a la setmana a les 21.30 h durant tota la tardor per poder gaudir d’aquest bonic concert 
que tan agrada als nostres fills i també als que formem part d’aquesta coral. 
 
 
Taller  
Un dissabte al mati de principis de desembre es realitza un taller creatiu per fer els ornaments que 
posteriorment es penjaran a l’arbre de Nadal de l’escola. Es convoca als nens que son els que 
fan les decoracions amb l’ajuda dels pares i que després estan molt ufanosos amb les seves 
creacions.  
 
 
Xocolatada de carnestoltes  
Abans de la festa de Carnestoltes a on els  pares venim a veure les actuacions dels nostres fills la 
comissió de festes dona la benvinguda amb algun tipus de detallet decoratiu, aquest any van ser 
flors de paper. 
A continuació dels balls repartim la xocolata amb melindros per tothom que s’hi apunti i no 
estigui a règim;  i tradicionalment no en queden ni les engrunes. 
 
Sant Jordi  
La comissió de festes va sol·licitar  la col·laboració de totes les famílies per decorar l’entrada de 
l’escola amb flors fetes per els nens amb la seva imaginació i una mica d’ajuda de part dels 
pares.  
El dia de San Jordi es va repartir a canvi d’un donatiu per a les víctimes dels terratrèmols d’Haití.  
També es va plantar jazmí a la reixa de la muntanyeta de parvulari amb l´ ajuda dels alumnes de 
segon que cada any son els escollits per ajudar en aquesta activitat. 
 
Festa de fi de curs i sopar de carmanyola   
A partir de les 6 de la tarda es van portar a terme activitats molt divertides per tots en el pati del 
parvulari: bitlles i bàsquet gegants, paracaigudes, futgolf,  maquillatge, curses d’excalextric... 
També la venda de samarretes amb el lema d’aquest any 2009 “biodiversitat és vida” que 
commemorava el 13è any d’escola Vila Olímpica.  
I finalment la  festa nocturna amb el novedós sopar de carmanyola que va acollir a més 700 
persones que es van bolcar en aquest primer any de celebració i que va assolir un gran èxit de 
participació. 
 La festa va acabar a les 12 de la nit ballant tots al ritme de la discoteca. 
 
Les persones interessades en participar a la comissió de festes seran ben rebudes i a més a més  
s´ho passaran molt bé, poden posar- se en contacte a través del e-mail: 
ampavilaolimpica@gmail.com
 
 
 

mailto:ampavilaolimpica@gmail.com
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MEMÒRIA de la Comissió Rua Carnaval 2009/2010 

 
Membres: Dolors Anglada, Pilar Lisbona, Ivone Basagañas, Monica Tesconi, Marta Aymà, 
Marta Bosch i Cristina Vivas.  

1. Introducció 
2. Taller de disfresses a l’escola (6 de Febrer 2010) 
3. Rua de Carnaval (13 de Febrer 2010) 

---------------------------------------------------------------------------------------
La coordinadora d’Entitats del Poblenou ara ja fa anys que organitza per Carnestoltes 
la gran rua de Carnaval del Barri. Hi participen les diferents entitats del barri i les 
escoles de la zona. L’any passat va ser el primer any que l’escola Vila Olímpica es va 
donar a conèixer com a tal per participar a la rua del Poblenou. 

( Gràcies a la crida de la Mònica, coordinadora de delegats de l’escola, per 
trobar gent engrescada a portar a terme una comparsa de l’escola i ser de les 
poques que no hi participaven a la rua ens va donar l’empenta per intentar-ho.) 
La comissió com a tal es va crear al mes de gener, es a dir,  un mes abans de la 
rua, per tant, es va decidir participar en molt poc temps, i encara que la Rosa 
Maria, directora de l’escola, ens donava i facilitava tots els mitjans dels que 
disposava per engrescar-nos, no vàrem tenir el ressò esperat de les famílies. 
Tampoc no disposàvem dels recursos que una rua comporta, camió, comparsa, equip 
de so, etc. Vàrem però participar-hi igualment, poc a poc aniríem creixent.  
El tema escollit va ser el mateix que treballava l’escola per carnestoltes; els 4 
elements: foc, terra, aigua i aire. Vam  buscar material divers per poder fer-nos 
les nostres disfresses, representades en grans barrets d’on sortien els 
elements,… 
 
Mitjançant correu electrònic, cartells a l’escola de la rua i tríptics que ens 
facilita la coordinadora d’Entitats del barri es va fer-ho saber a les famílies 
de l’escola. 

 
1. TALLER A L’ESCOLA  

Una setmana abans de la rua vàrem fer un taller, un dissabte al matí. La comissió 
posava el material, només s’havia de portar de casa les tisores i la cola. La 
veritat, va ser tot un èxit, teníem entre uns 60/70 barrets per crear els 
diversos elements i es van esgotar tots i encara ens demanaven mes. La idea era 
fer-se la disfressa per posteriorment venir a la rua, el problema va ser que les 
famílies van venir una mica a passar l’estona del dissabte i a la rua érem la 
meitat. Total : la despesa del material no es va veure compensada a la rua, per 
això enguany tenim la intenció de demanar un petit incentiu econòmic per 
disfressa a les famílies.  

 
3. RUA DE CARNAVAL  

Arriba el gran dia, malgrat el fred, convoquem a les famílies a les 16.30 a la 
Rambla nova entre Pere IV i Diagonal. L’escola ja té el seu numero assignat entre 
dues comparses i ens anem col·locant segons ens mana la organització. La rua 
comença baixant la rambla fins a Doctor Trueta i d’allà rambla amunt fins al 
centre cívic Can Felipa, on es fa la lectura del pregó del rei carnestoltes, 
l’explosió de kabukis i la festa de cloenda.  L’organització ens regala també 10 
kg. de confetti. Ens ho vàrem passar molt bé, la tarda va ser fantàstica. Teníem  
un  patrocinador que ens va regalar galetes per berenar i teníem també un pare de 
l’escola que va ser l’ànima de la festa amb els seus bongos reciclats i xiulets.  
 En la última reunió de la coordinadora d’Entitats, es va fer una valoració 
de la rua i es va votar quina entitat  o escola participant seria escollida com a 
rei del carnestoltes, que et dóna l’honor de ser la primera comparsa de la rua 
del barri i la lectura del pregó de la propera edició. Varen  decidir per la 
feina ben feta i el seu treball elaborat que l’escola Acàcies serien els 
premiats.  
 L’any passat va ser el primer a participar-hi, aquest any ho tornarem a 
intentar, i no deixarem mai de créixer i de fer-ho cada vegada millor, com 
sempre, ja sabeu doncs quina és la Ítaca de la comissió, arribar a ser anomenats 
rei del carnestoltes !!!   
 

Llarga vida al rei carnestoltes !   VISCA EL CARNAVAL ! 
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MEMÒRIA DE LA COMISSIÓ XJT  
 
 
Membres:  Rosa Coromines i Palos. 
 
Des de les XJT hem ofert al llarg del curs 2009‐2010 diferents activitats adreçades als pares i mares  del barri, però 
també algunes  per els nens i nenes. 
 
Els tallers de cuina de l’Eulàlia Fargas, cuinar amb els fills ha estat sempre un èxit rotund.  Les xerrades i tallers sobre 
diferents aspectes de la educació dels fills, han estat al llarg d’aquests anys part important de la oferta dels XJT. 
 
Tot  i  la bona acollida que  tenen aquestes activitats, el    curs passat  vàrem  introduir algunes novetats  com ara  la 
lligueta de futbol per pares i mares o el ioga en família. 
 
El XJT estan integrats per les escoles la Mar Bella, Antoni Brusi, Bogatell,  l’Arenal  de llevant i el Vila Olímpica 
 
 

TALLER DE CUINA 

 

VOLEU CUINAR AMB ELS VOSTRES FILLS? 
A càrrec d’Eulàlia Fargàs 

 
Els bons hàbits nutritius comencen a la cuina. Als infants els encanta 
manipular el menjar i per ells fer el sopar serà com un joc. Els grans 
aprendrem i també ens divertirem. 
Adreçat a infants de 6 a 12 anys acompanyats d’adult 
Podeu triar entre aquestes dues sessions: 
Dimarts 20 d’octubre, 17:30 hores al CEIP LA MAR 
BELLA 
Telèfon 658 40 90 90 / anna.montolio.f@gmail.com
Cal inscriure’s abans del 2/10/09. Places limitades 
Dimarts 23 de febrer, 17:30 hores al CEIP VILA 
OLÍMPICA 
Cal inscriure’s abans del 13/02/09. Places limitades 
Telèfon 933 150 415 /  rcoromines@gmail.com

Pl. St. Bernat Calbó, 2 
 

 

 
C/Carmen Amaya, 2 

 

mailto:anna.montolio.f@gmail.com
mailto:rcoromines@gmail.com
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Pl. St. Bernat Calbó, 2 

 
C/Sardenya, 27 

 

IOGA EN FAMÍLIA  
 
A càrrec de Paula Calvo, professora de ioga 
Una oportunitat de compartir amb els nostres fills una activitat 
d’observació i llibertat.  
Per nens i nenes de tres a set anys. 
La classe durarà una hora. Cal portar roba còmoda. 
 
Podeu triar entre aquestes dues sessions: 
Divendres 16 d’octubre, 17:30 hores al CEIP ANTONI BRUSI
Cal inscriure’s abans del 2/10/09. Places limitades. 
Telèfon 655 90 36 89 /aavalos@xtec.cat 
 
Dimecres 14 d’abril, 17:30 horas al CEIP LA MAR BELLA 
Cal inscriure’s abans del 1/4/09. Places limitades. 
Telèfon 658 40 90 90 / anna.montolio.f@gmail.com 

 

c/Ramon Turro, 74 
 
 
 

XERRADA 

Fer de pares, un treball d’equip: com 
enfrontem els conflictes i les diferències de criteri 
educatiu. 
A càrrec de Vladimir Reinhardt, psicòleg 
Els membres de la parella tenen la missió d’educar en valors, normes 
i hàbits. Cada progenitor ho fa a partir de la seva pròpia història, de 
com va ser educat pels seus pares. Aquests referents són diferents ja 
que cadascú té la seva pròpia història. Aquestes diferències seran 
enriquidores sempre i quan actuem de forma coordinada. La clau 
d’una bona educació depèn de la capacitats dels adults de formar un 
equip on els esforços i les exigències es puguin compartir amb diàleg 
i un objectiu clar en benefici dels nostres fills. 
Dijous 20 de maig, 21 hores al CEIP BOGATELL 
 

LLIGUETA DE FUTBOL SALA 
INTERESCOLAR XJT PER A PARES I 
MARES 
Esteu cansats de ser els espectadors de les proeses
esportives dels petits? Aquesta vegada seran els 
nostres fills i filles  els que vinguin a animar! Aviam si 
deixeu els colors de la vostra escola ben amunt! 
 
Tots els jugadors i jugadores han de ser pares o 
mares del centre. Organitzeu i prepareu els equips 
quan abans millor, els partits es faran durant abril i 
maig. Us passarem més informació més endavant. 
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MEMÒRIA DE LA COMISSIÓ CAMÍ ESCOLAR CURS 20092010 
 
Les persones que han format part d’aquesta comissió durant el curs 2009-2010 són: 
 
Rosa M. Ramírez (directora de l’escola) 
Mònica Rodríguez 
Itziar Gras 
Montse Ortís  
Maite Martín 
Marta Fiol 
Isabel Feliu 
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 ’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 14 escoles de Poblenou (CEIP Antoni Brusi, CEIP Bogatell, IES Icària, EBM La 

Mar Xica, CEIP Vila Olímpica, CEIP Arenal de Llevant, CEIP La Mar Bella, EBM El Xalet de la Paperera, Escola 
Voramar, CEIP Pere IV, CEIP La Llacuna, CEIP Acàcies,  Escola Grèvol i CEIP Fluvià) 

- AMPAs d’aquestes 14 escoles 
- L’Administració (Districte de Sant Martí_Mobilitat, IMEB_Institut Municipal d'Educació, i Guàrdia Urbana ) 
- Comerciants (“botigues amigues”) 
 
Ens dividim en 2 comissions: la de Comunicació-Coordinació, (contacte amb l’Administració, Escoles i Famílies), i  la 
d’Espai Públic, (treball amb  l’Administració per a la millora dels punts conflictius dels camins escolars.) 
 
L’objectiu del Camí escolar és  facilitar que els nens/es , (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. A 
més a més, un recorregut d’un quart d’hora suposa la meitat de la quantitat/dia d’esport recomanada pels 
infants. 
 
Resumirem com hem treballat el tema durant el curs 2009-10: 
 
ACCIONS DE COMUNICACIÓ/DIVULGACIÓ DEL PROJECTE:  

  
 Entrevista als membres de la comissió del Camí escolar per a  una 

publicació de l’IMEB  
 Article a la revista Barcelona Educació, (pàgina 30),"Anar sols a 

l'escola" de la Marta Aragón, membre de l'AMPA de l'EBM El Xalet de 
la Paperera i de l'escola La Mar Bella. 

 Notícia del Camí escolar de Poblenou a TV1 
http://www.rtve.es/alacarta/#686945 

 Article a la Vanguardia, (sobre el Camí escolar de Poblenou.) 
 Reportatge per a Notícies de Cuatro i CNN+ 

http://www.youtube.com/watch?v=HTjO1sJJppQ 
 Reportatge per a BTV  http://www.btvnoticies.cat/2010/02= 
 Article al diari "20 minutos" de Barcelona , (8/3),  explicant el projecte 

a la Vila Olímpica, amb una foto on sortien nens/es de la nostra escola 
i entrevista a una mare i un pare, també de l'escola.  

 Publicació de l’IMEB sobre el Camí escolar ( 24/3.) Ens varen 
entrevistar a 2 mares de l'escola i a 2 comerciants, ("botigues 
amigues".)  

 Participació de la Comissió del Camí escolar de l'escola a les V Jornades de "CAMÍ ESCOLAR, ESPAI AMIC",( 
10 i 11 de maig a l'Auditori AXA de Barcelona). Vàrem explicar "El paper de les famílies en el desenvolupamet 
del projecte de Camí escolar de Poblenou".  

 Explicació del projecte del Camí escolar als nens/es de 5é de l’escola, aprofitant que estudiaven la conferencia. 
L’explicació va ser explicada conjuntament entre una mare del CEIP Vila Olímpica i una del Brusi respectivament.  

http://www.youtube.com/watch?v=HTjO1sJJppQ
http://www.btvnoticies.cat/2010/02
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 Jornades divulgadores del projecte del Camí escolar. Va participar,  convidada per l'Ajuntament d'Albacete, una 
mare del CEIP Brusi en representació dels pares de la Macro-Comissió del Camí escolar del Poblenou. 

 Reportatge de 10 minuts de durada a Barcelona TV, (05/10), amb nens/es i pares de la nostra escola. 
 Jornades sobre Mobilitat sostenible a Palma de Mallorca, on una mara de l’escola va representar a les famílies 

usuàries del Camí escolar del Poblenou (15/10/10) 
 Entrevista a COM ràdio d’una mare representant de la MCCE del Camí escolar de Poblenou, (16/11) 

 
ACCIONS A L’ESPAI PÚBLIC 

 Participació a les reunions de la Comissió d’Espai Públic amb el Districte, (Mobilitat), per planificar la millora dels 
punts més conflictius dels Camins Escolars. 

 Demanda a l’Administració per Contenidors de reciclatge mal ubicats  que tapaven la visibilitat, (Avda 
Icària/Arquitecte Sert) En aquest mateix punt es va aconseguir al juliol de 2010 que s’implantesin 2 semàfors 
trifàsics on abans només n’hi havia 1 i ámbar! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACCIONS PER LA MILLORA DE LA SEGURETAT  
 

 S’ha treballat per prevenir i agilitzar la resolució de problemes de seguretat al voltant del Camí escolar. 
Durant el mes de maig es varen produir intimidacions i intents de robatori al voltant de la nostra escola a nens 
que feien el Camí escolar per anar o tornar de l'escola, tant a migdia com a la tarda. També als adults, per 
agafar-los la bossa del berenar i als comerços de Salvador Espriu. Es tractava de nens de les autocaravanes 
instalades a la zona. Tant la direcció de l'escola com l'AMPA, a través de la comissió del Camí escolar, es varen 
mobilitzar per informar a l'Administració del problema. La guàrdia urbana i els Mossos d'esquadra varen vigilat 
els voltants de l'escola i es va aconseguir  solucionar el problema. 

  
Es va recomanar a les famílies: 

- Alertar als nens/es que parin atenció durant el camí a l'escola o tornada a casa. 
- Que fagin servir, (preferentment), el camí marcat com a Camí Escolar per anar i tornar a l'escola (Av. Icaria) 
- Que sempre (quan es pugui) vagin en grup i no sols. 
- Que en cas d'incident que busquin el distintiu de Camí Escolar que hi ha als vidres de  les BOTIGUES 
AMIGUES per demanar ajut. 
- Que cal que els pares dels nens/es afectats/des facin la corresponent denúncia a la Guàrdia Urbana, a 
l’escola, i/o comissió de l'Ampa 

 
 A l’octubre de 2010 es van produir robatoris  de cadenes de coll d’or pel sistema del tiró a 2 senyores, una d’elles 

avia de l’escola. Les senyores varen denunciar els fets i es va mobilitzar de nou la MCCE per alertar del 
problema a la policia i augmentar la vigilància a la zona. 
 
ACCIONS DE COORDINACIÓ AMB ALTRES ESCOLES DEL CAMÍ ESCOLAR: 

 Recollida d'aliments per al Poble Saharaui, gestionada per la Comissió del Camí escolar de l'AMPA amb 
col·laboració de l'escola,  a demanda de la directora del CEIP Acàcies de Poblenou, qui es va encarregar, com 
en altres ocasions, de la logística de la recollida de capces amb oli, sucre, arròs i llenties , (16ª Caravana d’Ajut 
Humanitari.) La recollida d'aliments es va fer durant la setmana del 6 al 9 d'abril de 2010.En total es varen recollir 
458 Kg/litres d’aliments segons el detall del quadre pegat a continuació: 
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RECOLLIDA D'ALIMENTS 
PER AL POBLE SAHARAUÍ
SUCRE 84 Kg 
LLENTIES 106 Kg 
ARROS 164,5 Kg 
Macarrons 0,5 Kg 
Sal 1 Kg 
Cigrons 1 Kg 
Total Kg 357 Kg 

OLI 101
ampolles 
de 1 litre 

Total Kg 
+ Litres 458 Kg+Litres

 Reunions preparatòries de la MCCE per definir la inauguració de la 2ª fase del Camí escolar.  
 Festa d’inauguració 2ª fase Camí Escolar de Poblenou (13/11/10) Rua amb batucades, cartells  i globus verds 

per la Rambla del Poblenou, parlaments del polítics, directores i nens de les escoles que inauguraven i festa al 
Parc del Poblenou. Assistència de prop de 4.500 persones. Les escoles de la 1ª fase varen ser convidades i es 
va lliurar una còpia del CD “El camí escolar dels nens” als nenes/es qui havien participat a la gravació, (escoles 
Brusi, Bogatell i Vila Olímpica.)      

 
 
 
 
 
 
  
 

 
  
 
 
 
 
 
 

               
I això és tot pel que fa al curs 2009-10. El projecte no s’ha acabat aquí; queden coses per millorar. Però es tracta d’un 
projecte viu, “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 de les 14 escoles, representades per la Comissió d’Espai Públic. Podeu consultar el llistat 
a:  http://epcamiescolar.wordpress.com/ 
 
Som 14 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  per què ho estem fent, mireu si us plau, les següents adreces: 
 
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.  
5.- Blog de la Comissió d’Espai Públic de la MCCE de Poblenou (punts a millorar dels Camins escolars de Poblenou):  
http://epcamiescolar.wordpress.com/ 
7- Link de la festa d'inauguració de la 1ª fase del Camí escolar (BTV) : http://www.btvnoticies.cat/2009/10/31/la-xarxa-
de-camins-escolars-fa-els-primers-passos/
1.- Aquesta és de l’associació que assessora els projectes de Suïssa, Piemonte i en part, Barcelona. El referent és 
Dario Manuetti: http://www.cittapossibiletorino.org/ 
http://www.cittapossibiletorino.org/notizie/2006Roma/VR4PosterFossanoLr.pdf 
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 

http://www.bcn.cat/camiescolar
http://www.btvnoticies.cat/2009/10/31/la-xarxa-de-camins-escolars-fa-els-primers-passos/
http://www.btvnoticies.cat/2009/10/31/la-xarxa-de-camins-escolars-fa-els-primers-passos/


AMPA CEIP Vila Olímpica 

 29

MEMÒRIA DE LA COMISSIÓ DE SOSTENIBILITAT CURS 2009-2010 
 
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.Hem anat a la constitució del Consell de Barri i a la reunió de línies de treball. 
 
2.En hem posat en contacte amb l'Associació de la Vila Olímpica per veure les possibilitats de 
plantar arbres al carrer. Vàrem quedar que ens ajudaríem. 
 

Estem contents de veure que a poc a poc es poden instal.lar les persianes a les sales d'aula. 
 
Estem en contacte amb l'Escola per determinar propostes de futur. Sempre buscant una millora de qualitat 
de les infrastructures i alhora sent respectuosos amb el medi ambient. 
 
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. 

 
Les persones interessades a participar en la Comissió poden posar-se en contacte amb la Carmina, Mila o 
l’Agustí: 
 
carmina.wiegerinck@gmail.com

milamoreno63@hotmail.com  

aclua@xtec.cat
 
 

mailto:carmina.wiegerinck@gmail.com
mailto:milamoreno63@hotmail.com
mailto:aclua@xtec.cat
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5. TRESORERIA AMPA 

1. CIERRE CONTABLE CURSO 2009-2010 

El cierre contable del curso muestra un superávit de 34,9k€ (34.855,32€) muy superior a la previsión de 
14,9k€ del presupuesto. Esta diferencia se explica por el cobro de dos partidas de subvención de 
extraescolares de 18,4k€ no incluidas en el presupuesto por motivos de prudencia : 

- 10,4k€ correspondiente a la primera dotación del curso 2008/2009 cobrado el 09/11/2009 ; falta por 
cobrar 7,6k€ de segunda dotación 

- 8k€ correspondiente a la primera dotación del curso 2009/2010 cobrado el 01/03/2010 ; falta por 
cobrar 10k de dotación complementaria 

Excluyendo la contribución singular de la subvención de extraescolares, la desviación absoluta con el 
presupuesto es de +1,6k€, es decir un 0,4% teniendo un cuenta una actividad total de 422k€. Este nivel 
bajo de desviación refleja la madurez de los procesos de construcción presupuestaria desarrollados por la 
junta y los equipos de tesorería anteriores, así como el rigor de la gestión administrativa cotidiana. 

El superávit de cerca de 35k€ viene consolidándose a los excesos de tesorería del ejercicio anterior en la 
constitución de un fondo de maniobra. Desde el AMPA se considera imprescindible, para garantizar la 
puntualidad de pago del AMPA en sus compromisos contractuales y hacía la escuela, de disponer de un 
fondo de maniobra de alrededor de 1 mes de actividad es decir entorno a los 50k€ (422k€ de actividad / 9 
meses = 47k€ de actividad mensual). Este requisito, garantizando in fine el desarrollo de las actividades 
del AMPA (acollida, extraescolares, colonias, etc.) queda cubierto a cierre del curso 2009-2010. 

Sumado a la posición de tesorería del curso anterior de 47.953,28€ (ref. declaración del Impuesto sobre 
las Sociedades del curso 2008-2009), la posición de tesorería a cierre del curso 2009-2010 se establece 
en 82.808,60€. 

2. ESTRUCTURA Y ENFOQUE DEL PRESUPUESTO CURSO 2010-2011 

Desglose del presupuesto en 3 apartados distintos : 

- Presupuesto general del AMPA. Este presupuesto se apoya sobre la contribución de las familias a 
través de las cuotas y agrupa las partidas presupuestarias relacionadas con el funcionamiento de la 
asociación y sus acciones (actividades extra-escolares excluidas) 

o Coordinación de las iniciativas y la contribución de los padres/madres a través de las 
comisiones (Fiestas, Comunicación, Camino Escolar, XJT, etc.) 

o Relación con la escuela (participación al soporte pedagógico, apoyo administrativo, enlace 
con la Escuela) 

o Gestión administrativa de la asociación y sus actividades 

- Gestión de Extraescolares como actividad central de la contribución del AMPA a la labor educativa 
y en apoyo a las familias afiliadas 

- Gestión del cobro de actividades desarrolladas por la escuela en las que el AMPA se hace participe 
de la definición del presupuesto alocado. Incluye material escolar y libros así como salidas y 
colonias 

El presupuesto del curso 2010-2011 tiene como objetivo mantener la línea de trabajo de los últimos años 
enfocada a rigor en la gestión y garantía de servicio a las familias y la escuela. Todo ello en un contexto de 
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disminución de los ingresos relacionados con las actividades extraescolares motivada por un recorte del 
15% de las inscripciones respecto al curso anterior. 

El AMPA considera que a medio plazo, a medida que se vayan consolidando los superavits y por lo tanto 
un saldo de caja por encima del fondo de maniobra, los presupuestos se podrán aflojar paulatinamente 
manteniendo siempre una coherencia de gestión entre 2 ejercicios sucesivos. Para ello desde Tesorería se 
ha desarrollado una labor de definición de procedimientos y calendario de seguimiento y construcción 
presupuestaria para dar inercia y fiabilidad al presupuesto y su seguimiento. 

3. DETALLE DE CUENTAS CIERRE CURSO 2009-2010 Y PRESUPUESTO 2010-2011 

 Ingressos / Despeses en € 
 

Activitats desenvolupades per L´AMPA 
Pressupost 

Curs 
2009 - 2010 

Real Curs 
2009 - 2010 

Pressupost 
Curs  

2010-2011 
 

Activitats generals  (ref.)

Quotes AMPA 23.200 23.611 22.176 (1)

Suport Pedagògic P3 / Especialista plàstica / Cobertura baixes -7.000 -7.000 -7.000 (2)

Festes -1.700 -1.958 -2.500 (3)

Rua de Carnestoltes -800 (4)

Revista i Pàgina Web -1.500 -999 -1.500 (5)

Xerrades, Jornades i Tertúlies (XJT) - Ingressos per subvenció 1.700 1.500 1.500 (6)

XJT - Despeses -1.700 -2.240 -1.500 (7)

Aportació de l'AMPA al Comiat de 6è -600 -566 -600 (8)

Quota FAPAC -350 -342 -350 (9)

Secretaria de l'AMPA -11.023 -11.053 -11.239 (10)

Beques a famílies -2.500 -2.573 -2.571 (11)

Comissió Dom. Banco -1.485 (12)

Altres 0 -125 -1.113 (13)

Subtotal -1.473 -1.745 -6.982 

Acollida i extraescolars  
Activitats Extraescolars - Ingressos per quotes 196.992 193.036 179.681 (14)

Activitats Extraescolars - Despeses empreses subcontractades -171.400 -170.891 -161.852 (15)

Subvenció Activitats Extraescolars 18.380 8.813 (16)

Servei d´Acollida matins i tardes - Ingressos 19.000 18.591 18.000 (17)

Servei d´Acollida matins i tardes - Contractació monitors -18.326 -18.562 -18.602 (18)

Subvenció Acollida 1.500 1.970 2.394 (19)

Organització, Supervisió i Consergeria -11.400 -10.949 -11.824 (20)

Subtotal 16.366 31.574 16.611 

Activitats desenvolupades per l’escola, amb cobrament 
gestionat per l´AMPA.  

Material Escolar - Ingressos 60.490 62.091 50.220 (21)

Material Escolar - Despeses -60.490 -60.153 -50.220 (22)

Llibreria - Ingressos 7.500 0 12.856 (23)

Llibreria - Despeses -7.500 0 -12.856 (24)

Sortides i colònies - Ingressos 103.056 102.831 109.144 (25)

Sortides i colònies - Despeses -103.056 -99.744 -109.144 (26)

Subtotal 0 5.026 0 

Total resultat AMPA 14.893 34.855 9.630 
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4. DESGLOSE DEL PRESUPUESTO CURSO 2010-2011 

4.1. Detalle presupuesto general del AMPA 

Subapartado de 
Presupuesto Concepto Tipo Fijación de 

importe 
Hipótesis 

integrada en 
presupuesto 

(1) Quotes AMPA 
Cuota de la 
asociación AMPA 
aplicada a cada 
familia 

Ingreso / 
Domiciliación de 
recibo en 9 cuotas 

Cuota de 8€/mes 
(por familia) 

308familias * 8€ * 
9meses = 22.176€ 

(2) Suport 
subvencionat 
Escola 

Suport Pedagògic P3 
/ Especialista 
plàstica / Cobertura 
baixes 

Gasto / 
Transferencia a 
CEIP Vila Olímpica 
en 8 cuotas 

Acuerdo AMPA / 
Dirección de la 
escuela validado en 
Junta del AMPA 

6.120€ anuales de 
suport infantil / 820€ 
anuales suport varis 

(3) Festes 
Comisión de fiestas 
(Navidad, 
Carnestoltes, San 
Jordi, Fin de Curso 

Gasto / Tipos de 
movimientos varios 
(transferencia / caja) 

Presupuesto 
elaborado por la 
comisión y aprobado 
en Junta del AMPA 

2.500€ 

(4) Rua de 
Carnestoltes 

Comisión de Rua de 
Carnestoltes 

Gasto / Tipos de 
movimientos varios 
(transferencia / caja) 

Presupuesto 
elaborado por la 
comisión y aprobado 
en Junta del AMPA 

800€ 

(5) Revista i 
Pàgina Web 

Comisión de 
Comunicación 
(Ampapa’t, web, 
Newsletter, etc.) 

Gasto / Tipos de 
movimientos varios 
(transferencia / caja) 

Presupuesto 
elaborado por la 
comisión y aprobado 
en Junta del AMPA 

1.500€ como 
hipótesis continuista 
con los años 
anteriores 

(6) Xerrades, 
Jornades i 
Tertúlies (XJT) - 
Ingressos per 
subvenció 

Subvención XJT Del 
Ayuntamiento de 
Barcelona 

Ingreso / 
Transferencia 

Importe previsto de 
la Subvención 

1.500€ 

(7) XJT - 
Despeses 

Talleres (ej. Cocina 
en el curso pasado) / 
Conferencias 
pedagógicas 

Gasto / Tipos de 
movimientos varios 
(transferencia / caja) 

Gasto según 
presupuesto de la 
actividad con el 
limite de la 
subvención 

Definido como 
contrapartida simple 
de la subvención de 
1.500€  

(8) Aportació de 
l'AMPA al Comiat 
de 6è 

Contribución del 
AMPA a la fiesta de 
fin de curso de 6è 

Gasto / Tipos de 
movimientos varios 
(transferencia / caja) 

Cuantidad fija 
aprobada en Junta 
del AMPA 

600€ 

(9) Quota FAPAC 
Cuota de la 
asociación de 
AMPAs Catalanas 

Gasto / 
Transferencia 

Cuota anual 350€ 

(10a) Secretaria 
de l'AMPA 

Gestión 
administrativa del 
AMPA, de la 
actividades 
extraescolares y 
enlace AMPA-
escuela en taras 
cotidianas. 

Gasto / 
Transferencia a 
Proveedor Esplai en 
9 cuotas 

Presupuesto 
Proveedor aprobado 
en Junta del AMPA 

8.737,08€ anuales 

(10b) Secretaria 
de l'AMPA 

Apoyo administrativo 
para la escuela 

Gasto / 
Transferencia a 
CEIP Vila Olímpica 
en 8 cuotas 

Acuerdo AMPA / 
Dirección de la 
escuela validado en 
Junta del AMPA 

2.502€ anuales  

(11) Beques a 
famílies 

Becas de apoyo a 
familias 

Gasto / 
Transferencia a 
CEIP Vila Olímpica 
en 8 cuotas 

Acuerdo AMPA / 
Dirección de la 
escuela validado en 
Junta del AMPA 

2.571€ 

(12) Altres 

Gastos 
respondiendo a 
solicitudes puntuales 

Gasto / Cheque 
Proveedor Ikea  

Presupuesto 
Proveedor aprobado 
en Junta del AMPA 

1.113€ para 
acondicionamiento 
de un armario en la 
sala reunión del 
AMPA 
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(13) Comissió 
Dom. Banco 

Comisión aplicada 
por el banco por 
recibo domiciliado 
tratado por el banco 

Gasto / Cargo en 
cuenta  

Tarifa aplicada por 
Caixa Penedes 
desde el segundo 
trimestre 2010 

0,30€ por recibo 
domiciliado con una 
estimación de 450 
recibos mensuales 
por 11 meses 

4.2. Detalle presupuesto de extraescolaresLa comisión de actividades extraescolares elaborado este 
presupuesto según el calendario siguientes : 

- Junio : Recepción de las Inscripciones 

- Julio / Agosto : Definición de los recursos necesarios e inicio de las negociaciones con proveedores 

- Septiembre : Finalización de las negociaciones con proveedores y fijación de precios definitivos 
para las familias 

El presupuesto queda desglosado en partidas doble ingreso/coste referente a las actividades 
extraescolares en sí pero también, la acollida de mañana y tarde, así como la partida de consejería 
necesaria para cubrir el acceso a las aulas de actividades fuera del horario del centro. 

Una partida adicional corresponde a las subvenciones de las que cabe destacar por materialidad la 
subvención de la Generalitat de Catalunya (unos 17k anuales en los 2 cursos pasados ; la solicitud 
realizada para el curso 2010-2011 baja a 12k por la bajada de las inscripciones). 

Subapartado de 
Presupuesto Concepto Tipo Fijación de 

importe 
Hipótesis 

integrada en 
presupuesto 

(14) Activitats 
Extraescolars - 
Ingressos per 
quotes 

Cuotas de 
actividades 
extraescolares 

Ingreso / 
Domiciliación de 
recibo en 9 cuotas 

Presupuesto 
elaborado por la 
comisión y aprobado 
en Junta del AMPA 

Según relación 
indicada a 
continuación. 

La reducción de los 
ingresos refleja la 
disminución de las 
inscripciones. 

 

ACTIVIDAD PRECIO Mes 
2010 (€) 

PRECIO Mes 
2011 (€) Var. Num 

Niños 
INGRESO en 9 

Meses 
2011 (€) 

TASTAOLLETES (1h) 10,30 10,45 1,5% 26 2.445

TASTAOLLETES (Esp., Plast.) (2h) 20,60 20,90 1,5% 37 6.960

ANGLÈS 30,00 30,00 0,0% 37 9.990

ANGLÈS ADV (5è i 6è) 79,00 80,00 1,3% 25 18.000

NATACIÓ 40,50 41,10 1,5% 94 34.771

NATACIÓ (subvencionat en 1r) 27,40 27,80 1,5% 17 4.253

INFORMÀTICA 15,00 15,00 0,0% 37 4.995

DANSA (2h) 32,10 32,60 1,6% 17 4.988

DANSA (1h) 16,05 16,30 1,6% 5 734

PATINATGE 24,00 24,00 0,0% 58 12.528

HOQUEI 36,40 36,40 0,0% 22 7.207

HOQUEI COMP 6,40 6,40 0,0% 22 986

ESCACS (1h) 16,00 16,00 0,0% 30 4.320

ESPORT (1h) 13,26 14,00 5,6% 10 1.260

BÀSQUET 20,91 20,91 0,0% 7 1.317

TEATRE 36,72 38,50 4,8% 62 21.483

MÚSICA 53,00 53,00 0,0% 63 30.051

MÚSICA GERMA (dto. 15%) 45,19 45,19 0,0% 14 5.694

VELA (Septembre)   87,50  44 3.850

VELA (Juny)   87,50  44 3.850

TOTAL      179.681
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Subapartado de 
Presupuesto Concepto Tipo Fijación de 

importe 
Hipótesis 

integrada en 
presupuesto 

(15) Activitats 
Extraescolars - 
Despeses 
empreses 
subcontractades 

Costes  de 
actividades 
extraescolares 

Gasto / Tipos de 
movimientos varios 
en función del coste 
(transferencia 
proveedor / caja) 

Presupuesto 
elaborado por la 
comisión y aprobado 
en Junta del AMPA 

Según relación 
indicada a 
continuación 

 

 

PRECIO 
base  (€) COSTE (€) PRECIO (€) Ctad. Periodos Termino 

Fijo (€)
COSTE 
2011 (€)

TASTAOLLETES (1h) 26 1,25 293 803,2 11 1 8.835 9.127
TASTAOLLETES (Esp., Plast.) (2h) 37 2,50 833 833
ANGLÈS 37 2,50 833 906,6 8 1 7.253 8.085 1.905 Esplai 906,62eur/grupo/curso (2*4grupos)
ANGLÈS ADV (5è i 6è) 25 2,50 563 694,0 25 1 17.350 17.913 88 British Council 242,90eur*2trim + 208,20*1trim /alumno
NATACIÓ 94 2,50 2115 915,6 12 1 13.812 24.799 26.914 915,56eur/grupo/curso (12grupos) / 13.062,39eur autocar sin cambio de precio vs. 2009/10
NATACIÓ (subvencionat en 1r) 17 2,50 383 13,0 94 9,5 11.609 11.992 13eur/alumno/mes para cursos no subvencionados
INFORMÀTICA 37 2,50 833 907,0 4 1 3.628 4.461 534 Esplai 907,02/grupo/curso (4grupos)
DANSA (2h) 17 2,50 383 29,5 17 9 4.514 4.896 92 Escola Nau 29,50eur/alumno/mes
DANSA (1h) 5 1,25 56 15,3 5 9 689 745 -11 Escola Nau 15,30eur/alumno/mes
PATINATGE 58 2,50 1305 20,4 58 9 10.649 11.954 574 Tercero (AB) 20,40eur/alumno/mes
HOQUEI 22 2,50 495 30,7 22 9 6.069 6.564 644 Tercero (AB) 30,65eur/alumno/mes
HOQUEI COMP 22 1.000 1.000 1.000 -14 Tercero (AB) Hipótesis de coste en base a histórico
ESCACS (1h) 30 1,25 338 13,0 30 9 3.510 3.848 473 CET10 13eur/alumno/mes
ESPORT (1h) 10 1,25 113 11,0 10 9 990 1.103 158 CET10 11eur/alumno/mes
BÀSQUET 7 2,50 158 17,0 7 9 1.071 1.229 89 CET10 17eur/alumno/mes
TEATRE 62 2,50 1395 413,0 5 9 1.367 19.952 21.347 136 Lazzigags 413eur/grupo/mes(5 grupos) / 1.367eur gastos del teatro
MÚSICA 63 2,50 1418 46,0 63 9,5 27.531 28.949 1.103 Esclat 46eur/alumno/mes durante 9,5 meses en lugar de 9 / libro de lenguaje musical a parte
MÚSICA GERMA (dto. 15%) 14 2,50 315 39,1 14 9,5 5.200 5.515 179 Esclat 15% descuento para los hermanos
VELA (Septembre) 44 500,0 1 1 3.102 3.602 3.602 248 CMVela Coste según presupuesto CMV de Septiembre 2010
VELA (Juny) 44 500,0 1 1 3.102 3.602 3.602 248 CMVela Presupuesto Vela Junio en línea con sesión de Septiembre

TOTAL 671 11.824 161.852 173.675 6.006

Esplai

Esplai

803,15eur/grupo/curso (11grupos)

ACTIVIDAD Num Niños

-555

118

Δ CON 
INGRESO  

(€)
Proveedor Comentario

Coste Conserjería Coste propio de la Actividad
COSTE 

TOTAL (€)
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Subapartado de 
Presupuesto Concepto Tipo Fijación de 

importe 
Hipótesis 

integrada en 
presupuesto 

(16) Subvenció 
Activitats 
Extraescolars 

Subvención de La 
Generalitat de 
Catalunya 

Ingreso / 
Transferencia  

Según 
adjudicaciones 
(históricamente entre 
15k y 20k) 

Hipótesis prudente 
de cobro en el curso 
del 50% de las 
dotaciones de los 
cursos pendientes 
(10.000+7.625)/2 = 
8.813€ 

No se asumen 
dotaciones nuevas 
referente al curso 
2010-2011 

(17) Servei 
d´Acollida matins 
i tardes - 
Ingressos 

Acollida mañana y 
tarde 

Ingreso / 
Domiciliación de 
recibo según uso del 
servicio 

Variable en función 
de la modalidad 
(Ludoteca, día fijo, 
día suelto) 

Concepto muy 
volátil. Hipótesis de 
ingreso mensual 
1.800€ de media en 
10 meses i.e. 
18.000€ 

(18) Servei 
d´Acollida matins 
i tardes - 
Contractació 
monitors 

Acollida mañana y 
tarde 

Gasto / 
Transferencia a 
Proveedor Esplai en 
9 cuotas 

Presupuesto 
Proveedor Esplai 
aprobado en Junta 
del AMPA 

Total de 37,5 horas 
semanales a razón 
de 496€ por hora y 
curso i.e. 18.602€ 

(19) Subvenció 
Acollida 

Subvención 
consorcio educación 
Barcelona 

Ingreso / 
Transferencia  

Según 
adjudicaciones  

Importe confirmado 
2.394€ (cobrado 
parcialmente) 

(20) Organització, 
Supervisió i 
Consergeria 

Conserjería 
(entradas y salidas 
fuera del horario de 
apertura del centro) 

Gasto / 
Transferencia a 
Proveedor Esplai en 
9 cuotas 

Presupuesto 
Proveedor aprobado 
en Junta del AMPA 

Importe presupuesto 
de 11.114€. El 
presupuesto adopta 
un enfoque más 
conservador con 
11.824€ calculado 
considerando 
posibles bajas 

 

 

Nota : La irregularidad en el cobro de la subvención de extraescolares, cuyo retraso puede 
alcanzar los 2 años, hace muy arriesgado incluir su contribución como una aportación fija en el 
presupuesto. El enfoque del AMPA es preparar un presupuesto de actividades extraescolares en 
el que los costes de las actividades quedan cubiertos por las aportaciones de las cuotas. La 
subvención permitiendo : 

- minorar el riesgo de desviación del presupuesto provocado por las bajas en las actividades 
en las que el ajuste de costes asociado no se pueda realizar 

- contribuir al fondo de maniobra de la asociación (ver apartado 1.) 
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4.3. Cobro de actividades desarrolladas por la escuela 

 

Subapartado de 
Presupuesto Concepto Tipo Fijación de 

importe 
Hipótesis 

integrada en 
presupuesto 

(21) Material 
Escolar - 
Ingressos 

Cuota de material 
escolar 

Ingreso / 
Domiciliación de 
recibo en 9 cuotas 

Fijo de 12,4€ por 
niños y por mes. El 
importe definido por 
la escuela esta 
validado en Junta del 
AMPA 

12,40€ * 450niños * 
9meses i.e. 50.220€ 

(22) Material 
Escolar - 
Despeses 

Traspaso a la 
escuela de la cuota 
de material 

Gasto / 
Transferencia a 
CEIP Vila Olímpica 
en 8 cuotas fijas 

Sobre base anterior 
de 12,4€ por niños y 
por mes 

50.220€ en 8 cuotas 
de 6.277,50€ 

(23) Llibreria - 
Ingressos 

Cobro a las familias 
de los libros 

Ingreso / 
Domiciliación de 
recibo puntal  

Ajustado a 
presupuesto 
proveedor según 
necesidades de la 
escuela  

6.656€ libros lectivos 
/ 1.000€ cantanía / 
5.200€ libros de 
vacances i.e. 
12.856€ 

(24) Llibreria - 
Despeses 

Traspaso a la 
escuela de la cuota 
de libros 

Gasto / 
Transferencia a 
proveedor (ej. Libros 
con Abacus) 

Idem Ingresos Idem Ingresos 

(25) Sortides i 
colonies - 
Ingressos 

Cuota de salidas y 
colonias 

Ingreso / 
Domiciliación de 
recibo en 9 cuotas 

Según curso y en 
función del programa 
de salidas de cada. 
El importe propuesto 
por la escuela esta 
validado en Junta del 
AMPA 

Según relación 
indicada a 
continuación 
109.144€ 

(26) Sortides i 
colonies - 
Despeses 

Traspaso a la 
escuela de la cuota 
de salidas 

Gasto / 
Transferencia a 
CEIP Vila Olímpica 
en 8 cuotas fijas 

Idem Ingresos Idem Ingresos 

 

El presupuesto de salidas varia en función del alcance de las salidas. El incremento en el presupuesto del 
curso 2010-2011 se explica por el mayor numero de salidas en algunos cursos (numero de salidas), alcance 
(desplazamiento en autobuses), acompañamiento (apoyo a niños/as con minusvalía). 

 

Curso Precio por niño/a (€) Num. de niños/as Precio anual del curso 
(€) 

P3 90,0 50 4.500 

P4 265,0 50 13.250 

P5 239,5 50 11.975 

1r 256,0 51 13.056 

2n 228,5 50 11.425 

3r 262,0 49 12.838 

4t 268,0 50 13.400 

5è 247,5 50 12.375 

6è 326,5 50 16.325 

TOTAL 242,6 450 109.144 
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