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

Data: 6 de maig de 2003
Lloc: Local de l'Ampa CEIP Vila Olímpica
Hora d'inici: 9 del vespre

Assistents:
Presidenta: Marta Espinós
Vice-presidenta: M José Gállego
Secretària: M Helena Vergés

Vocals: 
Marta Vidal (Extraescolars)
Mercè Camps (Festes)
Mercè Garcia-Milà (Extraescolars)
Mónica Rodcar (Tertúlies)

Maria Murillo (Nutrició i Salut)

S'han excusat per la seva absència:
Tresorer: Amador Mas
Enric Aparici (Comunicació, pàgina web)
Gine Albadalejo(Secundària)
Romero Donlo (Extraescolars, esports)

Ordre del Dia
1 Informacions diverses

 Venda de bates.
 Reunions al barri per la manca de places escolars.

2 Comissió de Festes  
3 Comissió d'Alimentació i Salut.
4 Comissió de Tertúlies
5 Comissió d'Extraescolars 

1. Informacions diverses
 Venda  de  bates.  Tal  com  es  va  fer  el  curs  passat,  es  vendran  bates  de 

“BATESGUAPES”  uns  dies  determinats,  que  s'anunciaran  oportunament,  a 
l'entrada de l'escola.

 Reunions al barri per la manca de places escolars.

 Quan parles de la carta del tema de p3, van enviar les cartes: ampas i
 escoles, ass. de veïns i cada pare afectat individualment. (No hi havia més
 entitats)

Segons dades del mateix Departament d'Ensenyament, entre la Vila Olímpica i 
el  Poble Nou han quedat 80 nens i  nenes sense plaça.  Hi ha hagut reunions 
diverses  als  barris  afectats  amb  la  participació  de  les  escoles,  Ampes  i 
associacions de veïns. Es van escriure cartes, a la Consellera d’Ensenyament i al 
Delegat Territorial de la ciutat de Barcelona, demanant una solució definitiva al 
problema que  segurament  passaria  per  la  creació  d'una  altra  escola  al  barri, 
cartes  que  van  signar  les  mateixes  escoles,  Ampes,  associacions  de  veïns  i, 
individualment, els pares afectats. 
La solució proposada pel Departament d'Ensenyament fins aquesta data ha estat 
obrir, de manera excepcional, una tercera línia el proper curs a les escoles de 
nova creació:  "Glòries Catalanes" (ubicada a la zona de l'estació del Nord) i 



"Front  Marítim"  (ubicada  a  Diagonal  Mar),  amb  la  promesa  de  buscar  una 
solució definitiva. Tothom està d'acord que d'això no se'n pot dir solució. Que, 
pedagògicament, és millor una escola de dues línies que no pas de tres, però que 
encara  és  pitjor  ubicar  terceres  línies  en  escoles  pensades  per  a  un  nombre 
inferior de nens i nenes, ja que no disposen d'espais suficients (patis, menjador, 
lavabos, aules) i s'hi ubiquen a costa de sacrificar "tallers" per exemple.
Es demanarà a Ensenyament  una vegada més que, disposant com disposa de 
totes les dades estadístiques de la població ubicada a cada barri de Barcelona, 
faci una bona planificació de les necessitats de places en escoles públiques a la 
zona de la Vila Olímpica i  del Poble Nou i  que es creï un nou centre,  com 
sembla que caldria, per poder-les satisfer.

També es decideix, de cara al proper curs, crear una "Comissió de relació amb el 
barri"  que  participi,  conjuntament  amb  les  altres  associacions,  entitats, 
organismes,  etc.,  en  la  tasca  de vetllar  perquè  es  disposi  dels  equipaments  i 
serveis que calguin (escoles, instituts, biblioteques, ...), ja que la seva mancança 
ens afecta a tots.
 

2. Comissió de Festes
La trobada  de  famílies  va  anar  bé.  Hi  van assistir  unes  150 persones.  La  comissió 
continua treballant en la preparació de la festa de final de curs i en el disseny de la 
samarreta d'aquest any.

3. Comissió d'Alimentació i Salut.
Continuen treballant per aconseguir encara un grau més alt de qualitat en els menús del 
menjador de l'escola.  Estan preparant,  conjuntament amb les persones implicades de 
l'escola,  una  enquesta  per  conèixer  l'opinió  dels  pares  i  de  les  mares  i  plantejar-se 
objectius de cara al curs vinent.

4. Comissió de Tertúlies
Continuen les reunions de treball amb les escoles Brusi i Bogatell per donar continuïtat 
al projecte XJT (xerrades, jornades, tertúlies) de cara al proper curs. Tothom valora 
aquesta iniciativa com a molt interessant i positiva. Es recorda que el dia 15 de maig, 
dijous, a les 8 del vespre hi haurà la conferència "L'alimentació dels nens i nenes en 
edat escolar" a l'Escola Vila Olímpica.

5. Comissió d'Extraescolars 
La vocal  informa que,  finalment,  es  faran les colònies organitzades,  a  través de les 
escoles,  per  Serveis  d'Esplai,  de  l'1  a  l'11  de  juliol.  S'ha  arribat  al  nombre  mínim 
d'inscrits necessaris per dur-les a terme (20). Hi ha un màxim de 50 places i la inscripció 
encara està oberta fins al 30 de maig.
També comenta el resultat de les enquestes. En general el grau de satisfacció continua 
essent  alt.  La  comissió  treballarà  amb  els  resultats  de  cara  a  l'organització  de  les 
activitats per al proper curs. En principi, els horaris de les activitats seran els mateixos 
d'enguany. Es reconsideraran les activitats d'escacs i d'informàtica, però, encara que es 
canviï una activitat per una altra, el quadre horari no variarà.
 A les instal·lacions esportives en què es fa l'activitat de Natació s'està construint una 
piscina més petita. Es mirarà, per fer més confortable l'activitat a parvulari, si P3, P4 i 
P5 hi poden fer aquesta activitat el proper curs.

6. Comissió de Revista 
S'ha passat un full informatiu sobre la "Llista de correu de l'escola" animant a totes les 
famílies que disposin dels mitjans necessaris a connectar-s'hi i explicant com es pot fer.



7. Precs i preguntes
La Vice-presidenta M. José Gallego comenta que cada vegada hi ha més autocars que ja 
estan dotats de cinturons de seguretat. Proposa i s'accepta de demanar a l'escola si és 
possible de contractar  aquest tipus d'autocars per a les sortides i colònies.

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


