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

Data: 30 de novembre de 2004
Lloc: Local de l'Ampa CEIP Vila Olímpica
Hora d'inici: 9,30 del vespre

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

Vocals: 
Madeleine Cases (Secundària)
Marta Vidal (Extraescolars)
Mercè Camps i Mònica Carulla (Festes)
Núria Antolí (Comunicació, pàgina web)

També hi ha assistit Marta Espinós, Ex-presidenta

S'han excusat per la seva absència:
Mercè Garcia-Milà (Consell Escolar)
Sonia March (Nutrició i Salut)
Mónica Rodríguez (Tertúlies)

 
Es dona la benvinguda dels nous membres de la Junta

Torn de les comissions
.- Extraescolars: 

- El pintat de les línies del camp de joquei potser es farà aquest cap de setmana. Si 
el proper partit no es pot fer a l’escola es farà, com s’ha fet altres vegades, al 
camp de l’escola Bogatell. 

- No hi haurà continuitat de les Colònies d’anglés, cosa que no treu que hi pugui 
haver una proposta d’opcions de colònies ja organitzades i on es podria pactar 
alguna avantatge d’inscripció, per exemple. Per contra hi ha continuitat de les 
colònies que durant dos anys s’han fet a Àger, però les faran en un altre lloc on 
puguin dormir en casa, no en tendes.

- Es demana que, com altres anys, es faci una reunió d’inici de l’activitat de 
Música pels alumnes nous de P4
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        Secundària. No s’ha fet reunió. Properament hi haurà una nova reunió de la 
Plataforma per l’escola pública al barri.

        Revista. S’afageix una  secció nova del Butlletí que es dirà els pares opinen. 

Sol·licitud subvenció acollida. S’ha fet la sol·licitud i s’acorda que es consideren 
acollides fixes a partir de 3 mesos. També es comenta que quan es rebi la subvenció es 
deduirà de la quota del més següent. En cas de famílies de 6è que haguessin deixat 
l’escola es retornarà per altres vies.

Concert de Nadal.  Es recordar que hi ha queixes de falta d’espai i que fins i tot podria 
haver-hi problemes de seguretat. Es parlarà amb l’escola per saber què tenen previst per 
aquest any.

S’ aixeca la sessió, de la qual, com a secretària estenc aquesta acta.

La secretària Vist i plau
El president

Gemma Ylla-Català Joan Altés


