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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. El curs 2012-13 va fer 16 anys que l’Escola Vila Olímpica funciona i per a l’AMPA és 
un motiu de gran alegria i d’orgull veure créixer un projecte educatiu, innovador i ambiciós, i formar-
ne part des del començament. 
 
El principal objectiu de l’AMPA és treballar conjuntament amb l’equip directiu de l’Escola per a donar 
suport en tot allò convenient per a l’educació dels nostres fills i filles. Per tal d’assolir aquest objectiu, 
l’AMPA: 

 Coopera 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 funcionament del menjador -que és a càrrec de la Direcció de l’Escola- 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 a tots els membres de l’Associació de tot allò que està relacionat amb l’Escola (a 
través de la figura dels Delegats de classe). 

 Fa de nexe entre l’Escola i el seu entorn (altres escoles del barri, Districte i Associacions de 
Veïns, Plataforma per a l’escola pública), impulsant, entre d’altres, el projecte de Camins 
Escolars 

 Gestiona els pressupostos aprovats a l’Assemblea General. 
 Treballa activament per a donar continuïtat als projectes de l’Escola: Projecte Integrat de 

Llengües i Projecte d’Escola Inclusiva. 
 
Per a fer aquesta feina, l’AMPA s’organitza en diferents comissions en què participen pares i mares de 
l’Escola. Al llarg del curs 2012 - 2013, les comissions han estat: 

 

 Extraescolars 
 Alimentació i Salut 
 Comunicació 

 Família Activa (XJT) 
 Festes 
 Carnestoltes 
 Camí Escolar 
 Manteniment i Sostenibilitat 

 
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, generalment el vocal, es reuneix cada 6 
setmanes, més o menys, amb la Junta electa, per a informar i aprovar les noves decisions, activitats, 
etc. 
 
Els membres electes de la Junta directiva durant el curs 2012-13 han estat: 

 Tommy Gil (president) 
 Mónica Rodríguez (vicepresidenta) 

 Yann Barlerin (tresorer) 

 Laura Cabré (secretària) 
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I els vocals, durant el curs 2012 - 2013: 

 Rosa Campañà, Comissió d’Extraescolars 

 Txell Gimeno, Comissió d’Alimentació i Salut 

 Albert Girona, Comissió de Comunicació 

 Roger Jover, Comissió de Família Activa 

 Eva Mauri, Comissió de Festes 

 Carol Pinilla,  Comissió de Carnestoltes 
 Teresa Segura, Comissió de Camins Escolars 
 Anastasia Ussia, Comissió de Manteniment 
 

2. GESTIONS I ACTIVITATS PRINCIPALS 
 
Gestió Organitzativa 

 
Comunicació amb les famílies 

L’associació està formada en l’actualitat per 324 famílies. La comunicació entre l’AMPA, les famílies i 
l’Escola es fa, principalment, a través de: 

 La pàgina web de l’AMPA http://ampaceipvilaolimpica.wordpress.com/ 

 La revista electrònica AMPAPA’T 

 El Newsletter Família Activa 

 Els Delegats de les classes (per correu electrònic) 

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

 
Reunions 

Es realitzen reunions cada 6 setmanes, aproximadament, de la Junta de l’AMPA (Junta directiva i 
vocals de les diferents comissions) i reunions trimestrals amb l’equip directiu de l’Escola. Les actes de 
totes aquestes reunions es poden consultar a la web de l’AMPA. 
Un representant, generalment el President, assisteix tant a les reunions de portes obertes (abans de l’ 
inici del període de preinscripció), com a les reunions del començament del curs amb les mares i els 
pares de P3. En aquestes reunions s’expliquen les característiques diferencials i el funcionament de la 
nostra AMPA. 
 

Assemblea ordinària 
El dia 11 de desembre de 2012 es va fer l’Assemblea ordinària per a presentar el curs 2012-2013 i la 
memòria de l’AMPA del curs 2011-2012, per a aprovar el tancament econòmic del curs anterior i el 
pressupost per al 2012-2013 i per a elegir els càrrecs de presidència i secretaria de l’AMPA, seguint 
l’estipulat als estatuts de la nostra associació. Es van presentar per a cada càrrec, respectivament, el 
Tommy Gil i la Laura Cabré, i en van sortir elegits per majoria absoluta. 
Hi van assistir un total de 46 mares i pares. 

 
Delegats de classe 

El curs 2012-2013 ha estat el setè any que les classes han tingut delegats: pares o mares escollits en 
les reunions de classe, per a fer de pont entre l’AMPA i les famílies. Valorem l’experiència de manera 
molt positiva i agraïm als delegats la seva col·laboració. 
Els delegats de classe del curs 2012-2013 han estat: 
 
 

http://ampaceipvilaolimpica.wordpress.com/
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 P3A Xavier Jaldon 
P3B Berta Sánchez 

 P4A Angélica Andreu i Ariadna Jiménez 
P4B Carol Pinilla 

 P5A Giuseppe Perri 
P5B Bego Sanz 

 1r A Pablo Dobner 
1r B Verónica Araujo 

 2n A Sergio Silguero 
2n B  Anna Cots i Francine Ramil 

 3r A Mònica Flo 
3r B Isabel Armario 

 4t A Cinto Casals 
4t B Marc Canals 

 5è A Itziar Gras 
5è B Joaquín Granados 

 6è A Nicole Niess 
6è B Cristina Dedeu 

 
Amb la vicepresidenta de la Junta, Mónica Rodríguez Cardozo, com a Coordinadora. 

 
Serveis a les famílies 

Activitats extraescolars. 
La Comissió d’extraescolars de l’AMPA organitza i gestiona 16 activitats proveïdes per 11 
empreses diferents. 

Organització de Festes 
La Comissió de Festes organitza activitats i festes en relació amb les següents dates 
assenyalades del calendari anual: 

 Nadal 
Participació d’una coral de pares i mares en l’assaig general del concert de Nadal dels nens i 
nenes. 
Decoració de l’arbre de Nadal de l’escola amb els guarniments realitzats per les famílies en un 
Taller creatiu. 

 Festa de Carnestoltes 
Detall de benvinguda i Xocolatada. 

 Diada de Sant Jordi 
Decoració de l’entrada de l’escola amb la col·laboració de les famílies i Intercanvi de llibres. 

 Festa de fi de curs 
Activitats d’esbarjo i Sopar de carmanyola amb animació musical. 

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

 
 
Gestió Administrativa de l’AMPA 

Gestió Econòmica 
L’AMPA té contractada com a Secretària administrativa la Carme Vilarrassa, que compatibilitza el seu 
treball a l’escola per a Serveis d’Esplai amb el treball per a 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. 
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Gestió de Subvencions 
El curs 2012-13 no hi ha hagut subvencions. 

 
Participació de l’AMPA en l’Escola 

 
Consell Escolar 

El president de la Junta de l’AMPA representa l’AMPA en el Consell Escolar. 
 

Col·laboració administrativa 
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.  
 

Col·laboració logística 
Enguany l’AMPA ha contribuït econòmicament a la millora de la Biblioteca, així com al suport 
informàtic amb la renovació d’aparells. En aquest apartat, com a AMPA, ens sentim especialment 
satisfets de la materialització d’un projecte que ha tingut al capdavant les Comissions de 
Manteniment i Camins Escolars: els armaris per a desar els patinets, que ja es troben instal·lats als 
passadissos i han desembarassat notòriament les classes. 

 
Suport pedagògic a l’escola 

Des dels inicis de l'escola l'AMPA s'ha fet càrrec d'uns recursos pedagògics que la Generalitat no 
cobreix. El curs 2012-13 l'AMPA, a petició de l'escola, i per setè any, va cobrir el cost d'una mainadera 
de P3 (des d’abril de 2005, la Generalitat assegura la presència d'una mainadera, però es necessita 
una mainadera per a cadascuna de les dues classes). 

 
Festa de 6è. 

L'AMPA, com s’ha anat fent tots els anys, va contribuir a la Festa de comiat dels alumnes de 6è amb 
una quantitat de 700 €.  
 
Participació de l’AMPA en organitzacions ciutadanes 

 
Macrocomissió “Camins Escolars” 

La Comissió “Camí Escolar” forma part des del seu inici de la Macrocomissió “Camins Escolars” 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. 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 continuada 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 treballa perquè no hi hagi manca de places escolars (de tots els nivells) al 
barri, en un marc d’anticipació pel que fa a les dates tradicionals de preinscripció, i amb l’objectiu 
d’assolir una educació pública en una zona de proximitat i amb un vincle de continuïtat del Projecte 
Educatiu. Està formada per les AMPAs de les Escoles bressol, Escoles de primària, Instituts i 
Associacions de veïns dels barris de Vila Olímpica i Poblenou. 

 
Pla Estratègic d’Educació de Sant Martí 

El Pla estratègic de Sant Martí, posat en marxa fa més de quatre anys, va voler ser un punt de partida 
per endegar una nova manera de treballar i viure l’educació a Sant Martí i fer de Sant Martí un 
Districte educador. El Pla està liderat pel Districte de Sant Martí i per l’IMEB. Hi participen un bon 
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grapat d’agents educatius i socials (mestres, professors, educadors, pares, mares, tècnics, etc), entre 
els quals es troba la nostra AMPA. Fa dos anys el nou regidor del districte va assumir el projecte i 
disposà que la tècnica de barri assumís la tasca de coordinació, comunicació i seguiment per a facilitar 
l’aprofitament dels recursos. 

 
Rua de Carnestoltes 

L’any passat va ser el quart any que l’AMPA de l’Escola Vila Olímpica va participar per Carnestoltes a la 
gran rua de Carnaval del Barri del Poblenou, organitzada per la Coordinadora d’Entitats del Poblenou, 
ara ja fa uns quants anys. Hi participen diferents entitats del barri i AMPAs de les escoles de la zona. 

 
 
I, en darrer terme, volem 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 a delegats. Aquesta participació desinteressada és 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 cal un relleu per a continuar funcionant. 

 
Ens agradaria veure més gent, i més cares noves, donant un cop de mà a l’AMPA. Sereu tots molt 

benvinguts! 
 
 
 

3. COMISSIONS 

 
Memòria de la Comissió d’Extraescolars del curs 2012-2013 
 
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 com són: activitats extraescolars, acollida i casal 
d'estiu. 
 
Les persones que han format part d’aquesta comissió durant el curs 2012-13 són: 
 

Guadalupe LLorens   
Rosa Mª Campañá (vocal) 
Maria Company 
Patricia Lora 
Michele Bota 
Neus Rius 
Irene Tato 

 
La comissió ha ofert un total de 17 activitats diferents amb la participació de 539 nens i nenes (molts 
d'ells, fan més d'una activitat). A més ofereix el servei d'acollida, amb un mitjana de 50 nens i nenes 
entre el matí i la tarda, i el casal d'estiu de cinc setmanes de durada amb una ocupació mitjana de 50 
nens i nenes la darrera setmana de juny i les dues primeres de juliol, i una mitjana de 22 nens i nenes 
les dues darreres setmanes de juliol 
 
Hem actualitzat els programes de les diferents activitats i els trobareu penjats al web de l'AMPA. 
 
Hem continuat organitzant la jornada de portes obertes a les diverses activitats que ofereix l'escola i 
que permeten a les famílies veure l'evolució dels nens. Animem totes les famílies en la mesura del 
possible, que hi participin, ja que és una bona ocasió de conèixer què s'hi fa. Normalment són al 
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segon trimestre o a final de curs i per avisar us fem arribar una nota a través de les motxilles, del web 
de l'AMPA i del Facebook. 
 
El curs 2012-2013 vam realitzar  enquestes de satisfacció (es fan cada dos anys). Des de la comissió 
vàrem elaborar un nou imprès de resposta per tal que les famílies ens poguessin enviar més 
comentaris i poguéssim adequar el servei d'extraescolars a les inquietuds de les famílies. La valoració 
que en fem és positiva pel que fa a les aportacions però considerem que la quantitat de  respostes ha 
estat baixa. 
 
Durant el curs, vam detectar problemes en algunes activitats i ens vam esforçar a entendre com es 
podien millorar. D'aquest treball, han sorgit els canvis següents: 
 
– A principi de curs, l'escola British Council que s'ocupava de l'activitat d'anglès a 5è i 6è, va 
optar per deixar-nos ja que no teníem prou inscrits per fer dos cursos separats. Gràcies a la 
participació de les famílies inscrites, vam aconseguir contactar  amb International House i encarregar-
los l'activitat a ells. D'altra banda, el preu de l'activitat va disminuir significativament respecte el preu 
de British Council. L'experiència va ser molt positiva per a ambdues parts. 
 
– Pel que fa a l'activitat extraescolar d'anglès de la resta de cursos (de P4 a 4rt), vam detectar 
que no estava cobrint les expectatives de qualitat. Malgrat els seguiments que vam fer de l'activitat 
durant el curs, no vam aconseguir la millora que volíem i vam decidir optar per un canvi. L'alternativa 
ha estat contractar International House per a tots els cursos que oferim (de 1r a 6è). Aquest canvi ha 
provocat un augment de preu en l'activitat del curs 2013-2014 respecte l'activitat que s'oferia però 
hem considerat que s'ajustava a la qualitat del nou servei. Aquest mateix motiu ens ha fet decidir que 
no oferim l'extraescolar d'anglès al cicle infantil (P4 i P5). 
 
– Des de fa un parell d'anys, el Club Tsunamis s'encarregava d'oferir l'activitat de patinatge i 
hoquei. El curs 2012-2013 el volum de nens inscrits en patinatge per als nivells de 1r i 2n va ser molt 
alt i va arribar a superar la capacitat de gestió per part del Club. Aquest fet va originar  problemes 
greus pel que fa a la qualitat i es van organitzar moltes trobades amb la participació del Club, la 
direcció de l'escola i la comissió d'extraescolars per mirar de resoldre'ls. Finalment es va prendre la 
decisió de buscar una alternativa que permetés subministrar l'activitat de patinatge i hoquei des d'un 
vessant escolar i no competitiu. Es van analitzar diverses propostes  i actualment s'ha encarregat 
l'activitat a Dracs Comtals. 
 
– L'activitat de vela que s'oferia a partir de 3r, dos cops a l'any, una setmana a l'inici de curs i 
una setmana cap a final de curs, va reduir considerablement el nombre d'inscrits i ja no es va poder 
oferir. 
 
Les propostes que ja s'estan aplicant per al curs 2013-2014 són: 
 
– Activitats d'un dia per a cicle inicial amb la voluntat que els nens puguin provar continguts 
diferents. Les activitats més acadèmiques, com anglès i música, continuen essent de dos dies. 
 
– S'han cancel·lat les activitat de bàsquet i d'iniciació a l'esport per falta d'inscrits. Per contra 
s'ha tornat a obrir l'activitat de plàstica i s'introdueix una nova opció, tennis. 
 
– S'han obert 5 grups d'anglès amb International House 1r, 2n, 3r-4t, 5è i 6è. Tots són grups de 
menys de 10 nens. 
 
– Aquest any, des de la comissió d'extraescolars, es fa un seguiment presencial (assistència a 
alguna sessió) de les diverses activitats amb la intenció de tenir informació directa i millorar la 
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capacitat de rectificar abans de les jornades de portes obertes. 
 
De cara al curs vinent la comissió està treballant per: 
 
– Aconseguir que la comissió tingui 10 participants. Actualment som 5 i creiem que ens cal 
ajuda. 
– Buscar noves activitats per oferir en els cursos d'infantil. S'està mirant la possibilitat de fer 
ioga o teatre infantil. 
– Valorar un canvi en el plantejament de l'activitat de música. Actualment el barri ja té una 
bona oferta d'escoles de música amb diferents metodologies. A nivell d'extraescolars, volem plantejar 
la creació d'una coral o l'ús d'instruments musicals  d'una manera més lúdica 
 

Memòria de la Comissió d’Alimentació i Salut del curs 2012-2013 
 
Les persones que han format part d’aquesta comissió durant el curs 2012-2013 són: 
Laura Benítez  
Marta Mauri 
Imma Arnau 
Alexis Luna  
Txell Gimeno (vocal) 
Berta 
 
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 fa més d’un any, ocasionalment, combinen una 
amanida de primer i un plat complet de segon com, per exemple, la paella que porta l’ hidrat i la 
proteïna alhora. 
 
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 puguem 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 en què constitueixen els plats, s'ha de tenir en 
compte que de 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 nous cada mes, no hi ha repetició de setmanes, mesos ni 
anys anteriors. Ens recolzem en una base de dades que hem confeccionat, com a únic repositori 
d’informació i actualitzem mes a mes, on recollim tots els plats que oferim. 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 els dos últims anys. 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. La confecció d’aquests 
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menús és un treball en equip, ja que ho realitza una persona de la comissió, ho revisa un altre i 
després passa per les mans de la dietista que acaba de fer els suggeriments oportuns. 
 
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.  
 
La implicació 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) o aliments 
que no es presenten en la seva forma natural (nuggets o varetes de peix, etc.) i de les carns picades, 
tot i que estan certificades de primera qualitat, així com dels fregits, malgrat que l’oli que utilitzem 
per fregir-los no es reutilitza. Quan oferim fregits, la quantitat de greix és molt baixa ja que primer es 
ruixa l’aliment amb oli i després s’acaba de cuinar al forn.  
 
En el menjador, hi ha un espai dedicat a la informació dels nens i nenes que pateixen malalties, 
intoleràncies o al·lèrgies a qualsevol aliment, costums per temes religiosos o dietes específiques.  
 
Un cop al trimestre, una representació de 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 línea.  
 
Seguim treballant en aconseguir la introducció progressiva d’aliments ecològics, tot i que és un 
objectiu difícil d’assolir, sobretot en la situació econòmica actual. Cuina Justa ha agafat el compromís 
de servir-nos aliments de proximitat (ja que la traçabilitat també és important en el procés de la 
cadena dels aliments) i ens segueix garantint la mateixa qualitat de sempre. 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. 
 
L’any passat es va oferir un taller de cuina per a pares que va ser tot un èxit. 
 
Per acabar, l’hora del migdia és important no només perquè els nens i nenes dinen i s’alimenten, 
també s’eduquen, es socialitzen, juguen, aprenen i, per això, l’hora de dinar també es vincula a altres 
projectes de l’escola com: l’hort, l’agenda 21, el reciclatge, el consum just, normes d’higiene i 
respecte, etc. 
 
Línies a treballar o seguir treballant 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. 
Potenciar la comunicació amb els pares i mares de l’escola a través del blog de l’Ampa amb notícies i 
receptes. 
Celebrarem més tallers, organitzats per Cuina Justa, per als pares i mares de l’escola. 
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Memòria de la Comissió de Comunicació del curs 2012-2013 
 

Constitueix la Comissió un equip de pares i mares coordinats amb l'escola (curs 2012-13): 
 
· 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 i de mica en mica vam anar emprenent altres activitats, com ara tirar 
endavant una llista de distribució oberta a tots els pares i mares, crear el butlletí de l'AMPAPA't , la 
web de l'AMPA i altres projectes puntuals com les Trobades TIC. 

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 . 
 
Podeu accedir a totes les edicions de l’AMPAPA't a 
http://ampaceipvilaolimpica.wordpress.com/ampapat/ 
 
Des de l'any passat l'AMPAPAt es distribueix en format electrònic. Creiem que és un gest per la 
sostenibilitat i també per reduïr costos en un moment de crisi econòmica com ara. 
 

La web de l'AMPA 

 
La web de l'AMPA es troba a 
http://ampaceipvilaolimpica.wordpress.com/. 
 
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 

http://ampaceipvilaolimpica.wordpress.com/ampapat/
http://ampaceipvilaolimpica.wordpress.com/ampapat/
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entrevistes que anem fent a cada butlletí, que, per problemes d'espai, mai no podem transcriure 
íntegrament en l'edició impresa. 
 

Espai al facebook 

 

Des de 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. 
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, en el manteniment del nostre blog / facebook o en la divulgació de 
les TIC, 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. 
 
 

Memòria Comissió de Família Activa (XJT) del curs 2012-2013 
 
Les persones que han format part de la comissió durant el curs 2012-13 són: 
 
Marta Fiol 
Marcos Castro 
Ariadna Jiménez  
Víctor Mata 
Jordina Mas 
Roger Jover 
Lourdes Güell 
Lali de Ferrater 
 
ACTIVITATS BARRI 
La nostra subcomissió es va ampliar l'any passat amb dos membres, donada l'àmplia oferta d'activi-
tats que es fan als Barris on l'escola esta situada. A més, aquest darrer trimestre, hem decidit unir 
esforços amb la Comissió de Carnestoltes, ja que és una gran Festa de Barri i així podem donar cabu-
da a la gent  que hi participa i gestionar millor el temps i esforços de tothom. 
Com a esdeveniments d'aquest inici d'any vam començar amb el Patge reial i recollida de Joguines a 
l'Escola Acàcies on totes les AMPES del Poblenou ens vam unir per fer una Festa Nadalenca que té un 
esperit solidari (els regals recollits van a Càritas) i els nens poden deixar la Carta al Patge Reial. Des-
prés  hem repetit l'activitat de Festes de Maig amb la participació a la Gimcana de Poblenou a Can 
Saladrigues on les AMPES hem realitzat una prova conjunta. La Gimcana ja va consolidant la seva 
convocatòria, i aquest any ja han estat uns 200 nens els que han participat. 
 
Per segona vegada també hem preparat una activitat conjunta per la Festa Major del Poblenou. 
Aquest any ha estat una matinal infantil on a més d'un grup d'animació vam portar uns jocs gegants 
tradicionals per fer diversos escenaris on els nens podien jugar al parxís, a les bitlles, a la xarranca. 
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Per la Festa Major del Poblenou també se'ns va oferir la possibilitat de sortir amb els capgrossos de 
l'escola el dia del cercavila d'inauguració, però donada la pluja vam haver d’anul·lar la convocatòria. A 
veure si l'any vinent ens estrenem! 
Per últim aquest any també es va dur a terme un sopar de germanor de les AMPES durant la Festa 
Major al pati de l'Escola Acàcies, on tot i el poc temps d'organització l'escola també estava represen-
tada. 
 
Per l'any vinent preveiem les mateixes activitats, això sí, segur que en serem més, tant participant, 
com organitzant! 
 
TERTÚLIES EN FAMÍLIA: 
Aquesta passada primavera, a les Tertúlies en Família, valorant la bona acollida que van tenir en 
l’edició anterior, vam voler ampliar l’oferta i es van fer dos grups de tres sessions cadascun, un dirigit 
a pares i mares d’Infantil i un altre dirigit a pares i mares del darrer cicle de primària. 
 
Tots dos grups van ser conduïts per la psicòloga infantil Elena Ramírez, que per segon any consecutiu 
col·labora amb l’escola per a aquestes jornades, les quals tenen lloc a la biblioteca de l’escola, un 
espai acollidor i tranquil idoni per a aquest tipus de sessions, on es pot aprofundir en temes 
d’especial interès personal. 
 
Al grup d’Infantil, que va tenir lloc durant el mes d’abril, hi van assistir una dotzena de famílies, amb 
la grata sorpresa per part de la comissió de trobar famílies que repetien de l’any passat. 
 
Al grup de Primària, que va tenir lloc durant el mes de maig, hi van participar vuit famílies. 
 
Els temes tractats van ser: 
 
INFANTIL 11, 18 i 25 d’abril 

 El repte de ser pares: una aventura 24 hores al dia. 
 Rebequeries: S.O.S. (plans d’emergència). 
 Pares tinc por! Pors infantils. 
 Jo estimo, tu estimes, ell estima… com conjuguem els nostres afectes, emocions i senti-

ments? 
 
4t, 5è i 6è de PRIMÀRIA 2, 9 i 16 de maig 

 El repte de ser pares. Normes, límits i afectes. 
 Les emocions. Aprendre i ensenyar a conviure amb el que sentim: conflictes, amors, pèrdu-

es… 
 Els nostres fills es fan grans. Com gestionar els canvis evolutius, l’arribada de la preadolescèn-

cia i l’adolescència. 
 El pas de Primària a Secundària: un canvi per acompanyar. 

 
L’activa participació dels assistents ens dóna peu a una bona valoració de les tertúlies, i valorem que 
les famílies participants les hagin gaudit i s’hagin enriquit dels diàlegs.  
 
Per a aquest curs farem... Hi estem treballant. 
 
ACTIVITATS ESPORTIVES 
Durant tot el curs hem jugat partits de futbol i bàsquet al pati de pistes de l’escola Vila Olímpica els 
dilluns a les 20:30. Hem alternat els esports amb una periodicitat setmanal; és a dir, un dia bàsquet i 
a la setmana següent, futbol. 
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En el cas del futbol, la participació ha anat in crescendo, de manera que hem passat d’unes 10 perso-
nes participants fins a 15 en algunes ocasions. En canvi, en el bàsquet la participació ha sigut menor, 
tot i que sí constant al voltant de quatre persones. Per al curs 2013-2014 es demanda un partidet 
setmanal de futbol, els dilluns. Els noi del bàsquet han cedit gentilment el seu dilluns i han passat a 
dimecres. La periodicitat, setmanal o quinzenal, encara s’ha de decidir. 
 
Val a dir que des de l’escola ens segueixen facilitant molt les coses. La col·laboració de la directora, la 
secretària de l’AMPA i la conserge mereixen agraïment. 
 

XJT 

Xerrades i tallers 

Durant el curs  2012-13  s'han seguit realitzant xerrades i tallers  a les escoles del barri que formen 
part de l'XJT (Brusi, Bogatell,Arenal de Llevant, Mar Bella, Fluvià i Vila Olímpica) 

En total es va fer 5 xerrades i tallers (finalment la xerrada de la Mar Bella no es va poder realitzar), 
que van ser: 

 A l’escola Fluvià el mes d’octubre  la xerrada : “Què ha d’aprendre el meu fill? Reflexions a 
partir de les proves d’avaluació PISA” a càrrec de Neus Santmartí 

 A l’Arenal de Llevant al novembre:  “Com afrontar  la mort d’un esser estimat” a càrrec de 
Marta Fernández 

 A l’escola Antoni Brusi (febrer) un taller de dues sessions sobre “Aprendre amb Humor” a 
càrrec d’Òscar Xavier Galindo 

 A l’escola Vila Olímpica (març)  taller sobre “Psicomotricitat relacional, la seva  importància i 
fonaments en l’etapa infantil” a càrrec de Verónica Anton. 

 A l’escola Bogatell (maig)  taller de “risoteràpia per a famílies” a càrrec d’Eulàlia Ferrandis 

Es va fer una bona difusió de les xerrades i en general hi va haver força afluència. Concretament a 
l’escola Vila Olímpica el taller de psicomotricitat va tenir molt bona acollida i els assistents van parti-
cipar de forma activa. 

La valoració del conjunt de xerrades ha estat positiva. 

També hem de comentar que a finals de curs els representants de l’XJT ens vam reunir amb la Mireia 
Mestre, responsable de l’Ajuntament . Ens va oferir subvencionar les xerrades del curs 2013-14 i a la 
vegada que ens suggerí integrar els instituts del barri a l’XJT amb l’objectiu d’oferir les xerrades a més 
pares i mares i també  oferir major varietat de xerrades al barri (dues a cada centre). Ens va semblar 
una bona idea i ens vam reunir amb representants de l’AMPA dels instituts Quatre cantons, Front 
Marítim i Icària. Actualment  aquests centres també formen part de l’XJT.  

En aquest moment estem acabant de concretar temes i dates per al programa d’aquest curs que es-
perem que sigui d’interès pels pares i mares del barri. 
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Memòria de la Comissió de Festes del curs 2012-2013 
 
Els membres actuals de la Comissió són: 
Tania Munro 
Eva Grau 
Emma Cervera 
María Anguita 
Elena Cardona 
Serena Simó 
Paula Rodríguez 
Eva Mauri (vocal) 
 
Durant el curs 2012-2013 la Comissió de festes de l´AMPA va portar a terme les següents activitats: 
 
Coral de Nadal 
La coral de pares i mares, organitzada per l’Eva Mauri i dirigida pel Jaume Feixas, va cantar, per setè 
any consecutiu, durant l’assaig general que fan els nostres fills previ al seu concert 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 tant agrada als nostres fills i també als que formem part d’aquesta coral. 

 

 
Taller de Nadal 
El dissabte 24 de novembre d’11 a 13.00 hores es va fer el taller de decoració de Nadal amb material 
reciclat. També es va fer un mural amb motius nadalencs per a guarnir l’entrada de l’escola. 
 

  Ninots de neu amb cotó 
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Pares i nens treballant junts 

   
 
 
Xocolatada de Carnestoltes 
El 8 de febrer, els pares vam acompanyar la rua de Carnestoltes disfressats amb motius de jocs de 
taula. Després de les danses dels nostres fills, es va fer la xocolatada amb melindros per a tothom. 
 

 
 
St. Jordi 
Com hem fet els darrers anys, el mural per a decorar l’entrada de l’escola es va vestir amb els 
guarniments realitzats pels nostres fills. El dia 23 d’abril, coincidint amb la festa de St. Jordi de l’escola, 
es va fer per tercer any un intercanvi de llibres, amb els llibres que uns dies abans els nens havien 
portat de casa: es van distribuir per edats, es van muntar unes paradetes al pati de l’escola i els nens 
van poder triar el seu llibre. 
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Festa de Fi de Curs i Sopar de Carmanyola 
El 8 de juny es va celebrar la Gran Festa de Fi de Curs. Es van vendre samarretes estampades amb un 
motiu del joc de taula del parxís molt divertit; hi va haver el tradicional concurs de pastissos, uns jocs 
molt engrescadors organitzats per Elit Esports i, finalment, el Sopar de Carmanyola amb una gran 
participació de les famílies! 
 

       
 

 
 
Les persones interessades a participar en la Comissió de Festes seran molt ben rebudes i, a més, s’ho 
passaran molt bé. Podeu contactar amb nosaltres a través del correu electrònic de l’AMPA: 
ampavilaolimpica@gmail.com o directament amb la Comissió: evamauri@mauriexclusivas.com. 

 
 
Memòria de la Comissió de Carnestoltes del curs 2012-2013 

MOTIVO DISFRAZ 

Demonio 

PERSONAL DE LA COMISIÓN  

CAROLINA PINILLA. VOCAL 
ANGELICA ANDREU. VOCAL 
CRISTINA VIVAS 
MARTA AYMA 
ESBELT MARTINEZ 
LALI DE FERRATER 
IVONE BASAGAÑAS 
 

LABORES REALIZADAS 

REUNIONES DE BARRIO: Periódicamente hay una reunión para organizar como irán distribuidos los 
diferentes integrantes de la rúa.  
Se puso publicidad en el colegio para dar a conocer la fecha y el disfraz. 
 

mailto:ampavilaolimpica@gmail.com
mailto:evamauri@mauriexclusivas.com
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ELABORACIÓN DISFRAZ : Consistió en: 
- Cuernos con luces (comprado) 

- Tridente (comprado) 

- Capa roja de tela (que se hizo a mano) 

 
DECORACIÓN DEL CAMIÓN: El día de la rua, por la mañana, entre unos cuantos voluntarios (sobre 
todo padres) se procede a la decoración del camión. 

CANTIDAD DISFRACES 

Dado que el año anterior hicimos 150 disfraces y no fueron suficientes, este años hicimos 200 que se 
vendieron a 2€ 

PRESUPUESTO 

El presupuesto con el que se contaba por parte del AMPA era de 800€. 
Se vendieron 200 disfraces a 2€ 
Se anexa la relación de gastos  
 

CUERNOS CON LUCES 
ATOSA 275,41 

JUGUETILANDIA 39,36 

CUERNOS SIN LUCES BACANAL 34,1 

TRIDENTES 

JUGUETTOS 101 

JUGUETILANDIA 13,34 

BACANAL 108,75 

TELAS   100 

DECORACIÓN CAMIÓN BOLIBLOC-CARME 41,6 

PINTURAS   15,92 

DECORACIÓN CAMIÓN BAZAR 15,95 

HIELO   4 

GENERADOR   47,77 

MERIENDA   125 

DECORACIÓN CAMIÓN BAZAR 35 

CAMIÓN   150 

GENERADOR GASOLINA+INVITACIÓN CHOFER   20 

ILUMINACIÓN CAMIÓN   53 

DESAYUNO   10,82 

  TOTAL 1191,02 

   

  AMPA 800 

  VENTA 400 

  METÁLICO SOBRANTE -8,98 
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Memòria de la Comissió Camí Escolar (curs 2012-2013) 
 

                
 
Les persones que han format part d’aquesta comissió durant el curs 2012-2013 han estat: 
 
Tana Serra (directora de l’escola) 
Mònica Rodríguez 
Itziar Gras 
Teresa Segura (vocal) 
 
L’objectiu del Camí escolar és  facilitar que els nens/es , a partir dels 8-9 anys, (3r-4t de Primària), 
puguin anar/tornar sols a l’escola.  
El Camí escolar no es una ruta física marcada a terra. 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.  
 
Què s’aconsegueix: 
- Infants més responsables, ( puntualitat, normes viàries,… ) 
- Menys contaminació, (es redueix el número de cotxes ) 
- socialització, ( perquè van parlant amb altres nens/es),   
- i a l’hora, fan esport, ( un recorregut d’un quart d’hora suposa la meitat de la quantitat/dia 

d’esport recomanada pels infants.) 
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La Comissió Camí Escolar de l’escola es va crear a l’AMPA al març de 2006. Estem units en aquest 
projecte amb altres escoles del barri. El Camí escolar de Poblenou és el pioner amb aquest format i el 
més actiu de Barcelona. 
  
Escola, família i Ajuntament treballem junts en l’anomenada “Macro-Comissió del Camí Escolar del 
Poblenou”, (MCCE),  que 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 Xa-
let de la Paperera, Escola Voramar, CEIP Pere IV, CEIP La Llacuna, CEIP Acàcies,  Escola Grèvol i CE-
IP Fluvià) 

- AMPAs d’aquestes 14 escoles 

- L’Administració (Districte de Sant Martí_Mobilitat, IMEB_Institut Municipal d'Educació, i Guàrdia 
Urbana ) 

- Comerciants (“botigues amigues”) 
 
Al curs 2012-1213 les accions principals que s’han portat a terme en aquesta etapa han estat: 
 

- Participació periòdica, representant a la nostra escola, a les reunions de treball de les comissions 
de Comunicació i d'espai públic amb l’Ajuntament. 

- Xerrada als nens/es de 3r de l’escola ( maig 2013 ) Els expliquem el projecte, els advertim dels 
punts a tenir en compte i, aprofitant la xerrada, el treballen també a l’aula amb els Mestres. 
Aquest any la novetat ha estat incorporar una sortida pels voltants de l’escola dels nens de 3r amb 
la guàrdia urbana , on els van explicar “in situ” els punts crítics tant de semàfors com de compor-
tament al carrer. 

- Hem elaborat un decàleg del bon ús del camí escolar, ( respectar la resta de vianants, no cór-
rer,…), il·lustrat per una mare de l’escola. 

- Hem col·laborat activament amb la comissió de Manteniment i la direcció per aconseguir definir 
un armari per patinets que afavoreixi l’ordre i seguretat dins de l’escola,  i no provoquin accidents, 
( cops i entrebancades), donat el gran ús que se’n fa del patinet a la nostra escola. Ha sigut tot un 
èxit i ja ens estan demanant els detalls les altres escoles per implantar-lo. S’anirà implantant a to-
tes les classes de primària de la nostra escola. 
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Aquest any, amb les retallades i canvi de responsables, hem sentit poca reactivitat per part de 
l’Ajuntament davant de les nostres demandes i  de vegades, ens hem vist temptats de deixar-lo anar o 
de treballar-lo a l’aula amb un altre nom. Però tant la direcció de l’escola com a les famílies estem 
convençuts dels valors que aporta als infants i hem lluitat força per cridar l’atenció de l’Administració i 
que això continuï. I s’ha aconseguit:  es van fer unes enquestes a les 14 escoles de Poblenou per veure 
si el projecte havia resultat beneficiós per als usuaris i la resposta va ser clara: SI. Llavors, ara tenim un 
compromís per part de l’Ajuntament de continuar-lo i escoltar-nos. De fet s’està estenent per tota 
Barcelona. Fins i tot les escoles privades ho estan demanant. 
Es tracta d’un projecte obert, “de millora continuada”, en què tothom hi pot participar. Estem oberts 
als vostres suggeriments i a la vostra col·laboració, ni que sigui puntualment. És un projecte molt 
enriquidor si esteu motivats per « educar en valors. » 
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. 
 
PROJECTES DE CARA AL CURS 2013/14: 
- Continuar treballant perquè es millori la seguretat al creuar pel  semàfor àmbar de Vicens 

Vives/Salvador Espriu, donat el risc d’ensurts per als nens/es grans de 5é i 6é que surten per la 
porta de l’escola que dóna a Vicens Vives. 

 -     Demanar explicacions a l'Ajuntament  de per què s'ha fet la rotació dels semàfors per vianants a 
la cruïlla de c/Bilbao amb Pg. Faria cantonada mar, (el sentit per passar els vianants era quan 
giraven els cotxes direcció Llobregat a mar a c/Bilbao. Així els cotxes estaven parats esperant el 
canvi de semàfors. Des de fa unes setmanes el gir es al contrari, els cotxes que venen per Pg. Faria 
direcció Besòs a mar . Aquest canvi ha ocasionat que tant els cotxes com l’autobús 41 premin 
l’accelerador per arribar a girar abans que canviï a vermell, i, per tant, que es trobin amb els nens 
o persones que estan creuant el pas de vianants. S'ha d'estar alerta per si el cotxe accelera o 
s'espera. I tenim alumnes que ja vénen sols a l'escola des d’aquesta situació i fan servir aquesta 
cruïlla tots els dies i van a menjar a casa i tornen (per tant passen per aquesta cruïlla 4 vegades al 
dia. 

 -     Sol·licitar a l'Ajuntament ampliar l'aparcament de bicicletes de la nostra escola i treballar en la 
seva seguretat. 

- Demanar a l’Ajuntament que es repinti el logo de “camí escolar, espai amic” als voltants de la 
nostra escola 

- Col·laborar de nou en la jornada-xerrada conjunta ESCOLA_AMPA_GUÀRDIA URBANA als nens/es 
de 3r. 

- Actualitzar i difondre llistat de botigues amigues que afectin al nostre camí escolar. Donar-los 
l'enganxina que els identifica i un llistat amb els telèfons als que han de trucar si es troben amb 
un incident relacionat amb el Camí escolar, ( Escola Vila Olímpica, Guàrdia Urbana.) 

 -     Continuar participant activament a les reunions amb l'Ajuntament i la resta d'escoles del Camí 
escolar de Poblenou. 

    
ENLLAÇOS D’INTERÈS: 
http://www.mammaproof.org/cami-escolar-espai-amic-camino-escolar-espacio-amigo/ 
www.bcn.cat/camiescolar. 

http://www.mammaproof.org/cami-escolar-espai-amic-camino-escolar-espacio-amigo/
http://www.bcn.cat/camiescolar
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Memòria de la Comissió de Manteniment i Sostenibilitat(curs 2012-2013) 
 
Los miembros de la comisión durante el curso 2012-13 han sido:  
 
Óscar Gonzalo 
Francine Ramil 
Alejandro 
Anastasia Ussia (vocal) 
 

La Comisión técnica y de mantenimiento es una de las comisiones del Ampa que tiene como 
propósito apoyar el proyecto educativo de la escuela en su vertiente socio-ambiental. 
Trabajamos conjuntamente con las otras comisiones y con el equipo directivo en proyectos 
relacionados con el edificio de nuestra escuela, innovadores y que puedan generar mejoras 
significativas y sostenibles, de acuerdo con sus posibilidades estructurales y las posibilidades 
económicas de nuestra comunidad escolar. 
Un proyecto que hemos conseguido llevar a cabo durante el curso 2012-13 han sido los armarios 
para patinetes. Ha sido un proyecto que pone de manifiesto la voluntad innovadora, social y 
cultural de nuestra Comisión. 
El proyecto nació de la necesidad de encontrar algún sistema para almacenar los patinetes con 
los que muchos de nuestros hijos van a la escuela. El equipo directivo, junto con la Comisión de 
“Camí escolar”, planteó el problema y promovió la búsqueda de soluciones, ante la evidencia de 
que el elevado número de patinetes amontonados en el suelo de las clases empezaba a constituir 
un estorbo considerable dentro de las aulas que precisaba de una solución urgente. 
 

 
Proceso del proyecto: 
1. Investigación: 

 Cantidad de patinetes  

 El espacio donde poderlos colocar 
2. Propuesta  

 Qué existía para poderlo utilizar 

 Aspectos funcionales  

 Ideas  
3. Fabricación  

 Estudio de materiales y colores 

 Medidas ergonómicas  

 Realización Prototipo  

 Fabricación de 12 módulos  
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4. TRESORERIA 

1. CIERRE CONTABLE CURSO 2012-2013 

El cierre contable del curso muestra un déficit de -19.442,25€ superior al déficit presupuestado de -
15,2k€. Lo cual supone una desviación entorno al 1% sobre un nivel de costes superior al 400k€. 

La diferencia se origina en las partidas de extraescolares donde el alto número de transacciones y 
factores de desviación (altas/bajas, dimensionamiento de los grupos de actividades, etc.) dificulta una 
garantía de equilibrio presupuestario.  

El balance de la asociación pasa por lo tanto a lo largo del curso de 86.981,40€ a 67.539,15€ (incluye 
saldo de caja a cierre de 10,55€). 

Recordar que el balance del AMPA incluye una provisión de coste de 15k€ en concepto de proyecto 
de sostenibilidad a favor de la escuela según decisión de la Asamblea 2011. 

Este saldo, sigue por encima del fondo de maniobra mínimo, recordando que el AMPA considera 
imprescindible, disponer de un fondo de alrededor de 1 mes de actividad es decir 40k€ sobre la base 
de un volumen anual de costes de 400k€. El fondo de maniobra permite garantizar la puntualidad de 
pago del AMPA en sus compromisos contractuales y hacía la escuela, garantizando in fine el correcto 
desarrollo de las actividades del AMPA. 

 

2. ESTRUCTURA Y ENFOQUE DEL PRESUPUESTO CURSO 2013-2014 

El presupuesto se desglosa en 3 apartados distintos: 

- Presupuesto general del AMPA. Este presupuesto se apoya sobre la contribución de las famili-
as a través de las cuotas y agrupa las partidas presupuestarias relacionadas con el funciona-
miento 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, Espai Familia Activa, Comunicación, Camino Escolar, etc.) 

o Relación con la escuela (participación al soporte pedagógico, apoyo en la gestión, Be-
cas, etc.) 

- Gestión de Extraescolares como actividad central de la contribución del AMPA a la labor edu-
cativa y en apoyo a las familias afiliadas. Este grupo de partidas incluye el coste de gestión 
administrativa de la asociación siendo la gestión de extraescolares la tarea más consumidora 
de recursos administrativos y coordinación. 

- Gestión del cobro de actividades desarrolladas por la escuela en las que el AMPA se hace par-
ticipe de la definición del presupuesto. Incluye material escolar, libros, salidas y colonias así 
como apoyos específicos definidos junto con la escuela. 

El AMPA mantiene en el presupuesto del curso 2013-2014 los criterios de gestión expresados en la 
asamblea del año 2010 y confirmado en las asambleas de los años 2011 y 2012 : 

- Demostrar una capacidad de gestión buena permitiendo desarrollar políticas presupuestarias 
coherente a medio plazo (3-4 años vista) 

- Teniendo en cuenta el nivel actual del fondo de maniobra, realizar una política de reaprovec-
hamiento progresiva de los superávits acumulados aflojando paulatinamente el “dogma pre-
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supuestario del superávit” pero manteniendo siempre una coherencia de gestión entre 2 
ejercicios sucesivos y controlando la tendencia a medio plazo 

El presupuesto del curso 2013-2014 plantea en consecuencia un presupuesto moderadamente 
deficitario actuando sobre 2 conceptos presupuestarios concretos (en línea con las decisiones de las 
asambleas anteriores) : 

- Partidas de soporte y becas 

- Inclusión de una partida de gastos/proyectos de inversión para la escuela (ej. armario para 
patinetes en 2013, referencias documentales informatizadas de la biblioteca, apoyo TICs) 

En el resto de las partidas del presupuesto se busca el equilibrio en línea con el trabajo desarrollado 
en los últimos años enfocado a rigor en la gestión y la “operación”, y garantía de servicio a las familias 
y la escuela.  

 

3. CIERRE CURSO 2012-2013 Y PRESUPUESTO 2013-2014 
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4. DETALLE DE LAS PARTIDAS DE PRESUPUESTO 

(1) Hipótesis de Ingresos por cuotas del AMPA. 

(2) (3) (4) (5) (9) Se mantienen sin cambio los presupuestos de Fiestas / Carnaval / Familia Activa / 
Festa 6è / Cuota FAPAC. 

(6) Asignación de una partida genérica para el resto de las comisiones (Comunicación, Camino 
Escolar) y gastos puntuales menores no previstos. 

(7) Contribución a costes de operación recurrentes de ámbito (beneficio y/o propuesta) 
mayoritariamente AMPA : 

- Reconducción de la partida de Soporte Infantil (P3) incluyendo los costes de seguridad social 
(10,65k€). 

- Reconducción de la partida de 2k€ relacionada con el área de gestión. 

(8) Se mantiene una partida de Becas para compensar la menor contribución del Departament 
d'Ensenyament. La asignación presupuestaria está en línea con la asignación real del curso 2012-
2013. 

(10) Comisiones bancarias (gestión de recibos domiciliados, transferencias). Se propone lanzar 
acciones para dar un rendimiento financiero al fondo de maniobra con el objetivo de minimizar las 
cargas de la comisiones. 

(11) (12) (13) (14) (16) (17) Incremento relacionado con las subidas de cuotas de los servicios 
asociados. Objetivo de equilibrio presupuestario del apartado 

(15) (18) No se considera ninguna subvención en el apartado de extraescolares. 

(19) Contribución AMPA a costes de operación recurrentes ámbito mayoritariamente Escuela y 
proyectos singulares (ej. penjadors patinets en 2013) : 

- 3,5k€ para Biblioteca (Recatalogación) 

- 2k€ + 2k€ para Obsolescencia (cumulo de 2 ejercicios) 

- Reconducción de la partida de 1,2k€ para Mantenimiento TICs 

(20) a (25) Hipótesis continuista con objetivo de equilibrio presupuestario del apartado. 

 


