
escola vila olímpica

www.Vilaolimpica.org

Acta de la Junta de l’AMPA del CEIP Vila Olímpica

Data: 14 de juny de 2005
Lloc: Local de l'Ampa CEIP Vila Olímpica
Hora d'inici: 9,30 del vespre

Assistents:
President: Joan Altés
Vice-presidenta: M José Gállego
Tresorera: Stefania Clerici
Secretària: Gemma Ylla-Català

Vocals: 
Madeleine Cases (Secundària)
Marta Vidal (Extraescolars)
Mònica Carulla (Festes)
Núria Antolí (Comunicació, pàgina web)
Sonia March (Nutrició i Salut)

Altres
Gine Albaladejo
Anna Seguí
Anna 

Ordre del dia
 
1. Bates 
2. Informació del Consell Escolar
3. Secundària. Canvi de vocal
4. Plataforma. Qui segueix
5. Extraescolars 
6. Tertúlies. Nou díptic
7. Festes. Festa de fi de curs
8. Revista. 2n número
9. Nutrició
Precs i preguntes
 

Seguint  l’ordre  del  dia  comencem  pel  tema  de  la  venda  de  bates  i  s’acorda, 
conjuntament  amb Anna Seguí  i  Anna xxxx (les  dues  mares que se’n cuiden),  que 
presentaran la  primera factura a partir  de l’1 de juliol  i  que la següent factura serà 
després de la venda del setembre. S’entén que la venda de bates és un servei que fa 
l’AMPA a les famílies de l’escola i les mares que es cuiden de la venda faran un rètol 
on hi constarà el nom de l’AMPA..

http://www.Vilaolimpica.org/


S’informa del seguiment de les diferents comissions i del Consell Escolar amb les 
següents particularitats:  

Secundària: La Gine Albaladejo, que ja havia estat vocal de Secundària, torna a formar 
part de la Junta. A grans trets ens informa de com està la situació de la continuïtat del 
projecte educatiu de l’escola i aposta per:

. seguir treballant amb l’IES Icària, que és la via de continuïtat que actualment 
tenen els alumnes que acaben 6è a l’escola i que ha vist amb entusiasme el 
projecte però que no garanteix ni continuïtat dels continguts ni prou places. Es 
pot treballar, per exemple oferir-nos com a recurs, potser conjuntament als de 
l’escola Brusi.
. apostar fortament pel contingut del projecte i per poder-lo garantir a tots els 
nens i nenes que acabin 6è a l’escola

Plataforma: la Maria José Gàllego i la Madeleine Cases ho volen deixar. Gemma Ylla-
Català s’hi fica amb el compromís que Madeleine també seguirà. Sembla que hi pot 
haver més temes d’Instituts que de places de P3 (com fins ara).  Estar presents a la 
Plataforma és important i per temes de Secundària, també la Gine Albaladejo hi serà si 
falta gent.

Extraescolars: la Marta Vidal deixa de ser la vocal d’extraescolars i ho serà la Maria 
Bayona a partir del curs vinent. Sobre el tema del seguiment de Musica Activa s’acorda 
que a partir de principis del curs vinent  es buscarà la manera d’avaluar tant Música 
Activa com altres ofertes.

Tertúlies: adjuntem nou díptic amb tota la informació

Arribats  a  aquest  punt  de  la  reunió  ja  procurem  que  les  informacions  siguin 
telegràfiques perquè ja és tard. Per aquest motiu acordem enviar tots els punts de la 
reunió  que siguin sols  informatius  juntament amb l’ordre del  dia,  i  tractar  en 
junta sols els que necessitin discussió o acord.

Festes: es decideix penjar a la web les cartes dels delegats de classe que agraeixen a la 
comissió de festes l’adquisició de llibres per l’escola el passat Sant Jordi. S’informa 
també de les samarretes d’aquest any i de la Festa de final de curs que es farà diumenge 
19 de juny.

Revista:   es  presenta  el  número  2  de  l’AMPAPA’T.  Es  proposa  de  fer-ne  quatre 
números l’any però queda pendent del pressupost. Es veu la necessitat, per aquest i per 
altres temes de fer una reunió especial de revisió de l’estat de comptes que podríem fer a 
finals de juny.

Nutrició:  es valoren positivament  les reunions amb l’escola però s’intentarà  fer  una 
reunió amb la  cuinera   cada tres  mesos per  tal  de fer  més fàcils  els  canvis  que es 
proposen.

El president aixeca la sessió, de la qual com a secretària estenc aquesta acta.

La secretària Vist i plau
El President



GemmaYlla-Català Jan Altés


