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

Data: 4 de febrer de 2003
Lloc: Local de l'Ampa CEIP Vila Olímpica
Hora d'inici: 9 del vespre

Assistents:
Presidenta: Marta Espinós
Tresorer: Amador Mas
Secretària: M Helena Vergés
Vocals: 
Marta Vidal (Extraescolars)
Romero Donlo (Extraescolars, esports)
Mercè Garcia-Milà (Extraescolars)
Lluís Rius (Comunicació, pàgina web)
Mercè Camps (Festes)
Mónica Rodcar (Tertúlies)

S'han excusat per la seva absència:
Vice-presidenta: M José Gállego
Gine Albadalejo(Secundària)
Maria Murillo (Nutrició i Salut)

Ordre del Dia
1. Informació Consell Escolar 
2. Acta Assemblea 
3. Secundària: 

- Reunió amb el Delegat Territorial 
- Oferta de l'Icària 
- Reunió informativa 5e i 6e (divendres 30/01/03 a les 16.00) 

4. Extraescolars: 
- Casal d'Estiu 
- Funcionament general de les activitats 
- Consell Català de l'Esport 

5. Tertúlies 
6. Alimentació i Salut  
7. Festes 

- Carnestoltes 
8. Revista 

1. Acta Assemblea
S'aprova per unanimitat.

2.- Informació Consell Escolar
Mercè Garcia Milà informa que el Consell Escolar que es va fer abans de Nadal va ser 
de constitució formal d'aquest Consell i presentació dels nous membres, ja que hi havia 
hagut eleccions. 
Un altre punt va ser la informació per part de la direcció de l'escola del pla d'avaluació 
interna del centre que duen a terme durant aquest curs.

2. Secundària: 
- Reunió amb el Delegat Territorial 
- Marta Espinós informa de la reunió que es va tenir amb el delegat territorial, Sr. 

Antoni Llobet,  dilluns 20 de gener. El departament d'ensenyament  considera que 



la seva obligació es garantir el pas dels nens de la primària a la secundària, i en 
aquesta línia treballant també amb els alumnes de la nostra escola.

- El  Departament  ha  ofert  a  l'Institut  Icària  estabilitat  en  la  plantilla  actual, 
formació en anglès dins de Catalunya (a través de les Escoles Oficials d'Idiomes) 
i fora, un assistent per a les classes de conversa i 2 professors més per atendre la 
diversitat del projecte.

- S'ha demanat al claustre de l'Icària que nomenin un coordinador pel projecte de 
llegües i sembla que ja ho han fet.

- El claustre de l'Icària, davant de la resposta del Departament d'Ensenyament, s'ha 
mostrat interessat en el projecte: diversos professors han observat classes de 6è a 
la nostra escola, hi ha un treball conjunt i estret amb la direcció del CEIP Vila 
Olímpica i la setmana del 10 a 15 de febrer està prevista una reunió d'alguns 
membres del claustre de l'Icària amb els pares de 6è de l'escola. Ofereixen fer e 
hores setmanals de llengua anglesa i fer en anglès els crèdits variables.

- També es farà una jornada de portes obertes per als alumnes que actualment fan 
6è i una altra per a tothom qui vulgui assistir-hi.

- Finalment s'informa que el passat divendres 30 de gener hi va haver una reunió 
informativa per a les famílies d'alumnes de 5è i 6è.

 
3. Extraescolars: 

- Casal d'Estiu 
- Hi ha hagut una primera reunió dels responsables de la Comissió d'Extraescolars i 

els  de  Serveis  d'Esplai.  S'intentarà  que  s'homologui  als  casals  que  oferta 
l'Ajuntament per al barri de St. Martí com es va fer l'any passat.

- Funcionament general de les activitats 
- Es farà un estudi del funcionament de les activitats que enguany s'han ofert per 

primera vegada:  informàtica,  escacs i  acrobàcies,  per veure si s'ha de millorar 
algun aspecte de cara al proper curs.

- En general, les activitats funcionen bé. 
- Consell Català de l'Esport 
- S'acabaran de fer les gestions oportunes per veure si es pot sol·licitar un ajut per a 

material  esportiu.  Sembla  que  un  problema  pot  ser  un  redactat  concret  dels 
Estatuts  de  l'Ampa.  Si  és  així,  es  proposarà  de  canviar-ne  el  redactat  en  una 
propera assemblea.

4. Tertúlies 
    - Monica Rodcar informa que el grup de tertúlies ja és ple i que hi ha hagut més 
demanda de la que s'ha pogut atendre. La informació concreta es va posar en un díptic a 
les motxilles dels nens.

5. Festes 
- Carnestoltes
- El proper  28 de febrer  hi  haurà la  festa  de  Carnestoltes.  Com l'any passat  la 

comissió de festes organitza una xocolatada per a tots els assistents a la festa que 
es fa a l'escola.

- Es  recorda  que  el  dilluns  següent,  3  de  març,  l'escola  fa  festa  (dia  de  lliure 
disposició).

- Mercè  Camps informa que ja  estan preparant  la  sortida de famílies  i  que es 
concretarà més endavant.

-
6. Revista 
Lluís Rius proposa difondre les actes de la Junta de l'AMPA per mitjà de l'espai que 
l'AMPA té a la pàgina web, i també per mitjà de la llista de distribució. Les dues 



accions acostarien les activitats de l'AMPA a la comunitat escolar i donarien més 
dinamisme i sentit a pàgina web i llista.

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretària estenc aquesta acta.

La secretària Vist i plau
La presidenta

M. Helena Vergés Marta Espinós

DUBTES
9. Assegurança activitats extraescolars 
10. Temes Amador

Hi he de posar alguna cosa, o res perquè no "cunda el pánico" amb assegurances, 
beneficis, etc. Què us sembla?

L'he feta més formal perquè no sé si mai es poden necessitar per a alguna qüestió legal. 
Algú en té idea?.


