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

Data: 4 de març 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: 
Gine Albadalejo(Secundària)
Marta Vidal (Extraescolars)
Romero Donlo (Extraescolars, esports)
Mercè Garcia-Milà (Extraescolars)
Maria Murillo (Nutrició i Salut)

S'han excusat per la seva absència:
Vice-presidenta: M José Gállego
Enric Aparici (Comunicació, pàgina web)
Mercè Camps (Festes)
Mónica Rodríguez (Tertúlies)

Ordre del dia
1. Comissió de Revista
2. Comissió de Nutrició i Salut
3. Comissió de Festes
4. Comissió de Secundària
5. Temes econòmics
6. Comissió d’Extraescolars
7. Informació Consell Escolar
8. Reunió amb les AMPA’s del districte
9. Altres

2.- Comissió de Nutrició i Salut
S’ha fet una valoració de totes les millores que hi ha hagut en el menjar de l’escola. 
S’ha guanyat en presentació, varietat i equilibri alimentari. Els objectius que tenen ara 
són incrementar la varietat i que les nenes i els nens acabin menjant molt bé.

4. Comissió de Secundària
De cara al proper curs la solució que ens ha donat el Departament d’Ensenyament és 
l’Institut Icària. La continuïtat del projecte integrat de llengües no serà com es fa 
actualment a l’escola, però si que es posaran els mitjans per garantir que aquesta 
primera promoció pugui continuar treballant les llengües a través dels continguts .El 
Departament d’Ensenyament potencia l’Institut i millora els mitjans de què disposa. 
En  aquest  moment  hi  ha  un  grup  de  treball  en  el  tractament  transversal  de  les 
llengües. Hi ha reunions i es fa un treball entre l’escola Vila Olímpica (a nivell de 
direcció i de 6è) i l’Institut. Nomenaran un inspector especial per al seguiment de 
l’ensenyament de l’anglès.
Diversos professors de l’Institut han vingut a observar classes a l’escola. Oferiran 6 
hores d’anglès, 3 en crèdits variables i es coordinaran a nivell de currículum.
L’escola passarà els informes dels alumnes i els prepararà per al canvi a secundària.
La comissió creu que cal esperar a veure quina aposta fan els pares i les mares de 6è 
i a veure com es materialitzen les coses el curs que ve, sense deixar de treballar en el 
tema.



5. Temes econòmics
S’estan fent els tràmits per demanar ajuts per a materials esportius. Fins el curs passat es 
feia a través de l’escola, però, enguany, s’ha de fer a través de les AMPA’s.

6. Comissió extraescolars
El Casal d’Estiu s’oferirà, en principi, del 30 de juny al 31 de juliol. En general, les 
activitats van bé. S’estan preparant les enquestes de valoració i aviat es començarà a 
treballar en els pressupostos de cara al curs vinent.

7. Informació Consell Escolar
Mercè Garcia-Milà informa que, dins de l’Avaluació de Centres, s’està duent a terme 
l’Avaluació formal del projecte educatiu de l’escola, entre d’altres raons, perquè el 
CERE s’acaba d’aquí a un any i 2 mesos i cal veure que s’han complert els objectius 
marcats. 

8. Reunió amb les AMPA’s del districte
Jaume  Jornet,  representant  de  pares  i  mares  al  Consell  Escolar  de  l’escola,  es  va 
presentar a les eleccions al Consell Escolar del districte (en què hi ha representades totes 
les escoles públiques i concertades de la zona) no va sortir elegit, però a tots els pares i 
mares  que  es  van  presentar  els  van  demanar  que  hi  col.laboressin  igualment.  S’ha 
apuntat a la comissió del Mapa Escolar de Secundària.
FPAC subvenciona cursos d’informàtica per a pares i mares. Es demanaran i s’oferiran.

9. Altres
Per iniciativa de les tres escoles del barri (Brusi, Bogatell i Vila Olímpica) s’oferiran 
unes Colònies d’Estiu per a alumnes de 3r a 6è. Hi haurà una reunió informativa.
La Junta, a petició d’alguns pares i d’algunes mares, demanarà a la direcció de l’escola 
que es faci un esforç per obrir-la a les 8,55 del matí. S’obre més tard i hi ha persones 
que aquest fet els perjudica.

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

La secretària Vist i plau
La presidenta
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