
 
 
 
 
 
 
 
ACTA de la ASSEMBLEA DE L’AMPA DEL CEIP VILA OLÍMPICA  
CURS 2007-2008 
 
Caràcter:  Ordinari 
Data:  27 de novembre de 2007,  
Lloc:  Menjador del CEIP Vila Olímpica 
Hora d'inici:  21.00 hores en segona convocatòria 
Hora de finalització:  24.00 hores  
 
 
Assistents  
Joan Altés, President de l’AMPA 
Stefania Clerici, Vice-presidenta de l’AMPA 
Maria Jesús Donlo, Tresorera de l’ AMPA 
Marisa García, Secretària de l’AMPA en funcions 
 
Rosa Ma Ramírez, Directora de l’Escola 
Tana Serra, Cap d’Estudis de l’Escola 
 
Vocals Comissions de l’ AMPA:  
Maria Bayona (Extraescolars) 
Nicole Niess (Festes) 
Albert Girona (Comunicació, pàgina web) 
Mònica Rodríguez (Tertúlies/Responsable de Delegats) 
 
(Alimentació i Salut) Absent, en representació Marta Alonso 
(Continuïtat de Projecte) Vacant 
(Camins escolars) Vacant, en representació Itziar Gras 
 
A més dels a dalt relacionats, hi han assistit: 31 socis i sòcies, amb un total de 41 
assistents 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Presentació del curs: línies de treball curs 2007-2008 
2. Presentació de la Memòria de l’AMPA del curs 2006-2007 
3. Estat de comptes i presentació del pressupost de l’AMPA per al curs 2007-2008 
4. Presentació de les comissions de l’AMPA 
5. Eleccions dels càrrecs de vice-president, tresorer i secretari de la Junta de l’AMPA 
6. Precs i preguntes 
 
En Joan Altés, president de la Junta de l’AMPA, dona la benvinguda a tots als assistents i cedeix 
la paraula a la directora de l’escola 
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1. Presentació del curs: línies de treball curs 2007-2008 
 
La Rosa Maria Ramírez, directora de l’escola, explica que des de ja fa tres anys, el CEIP Vila 
Olímpica no és un Centre Experimental de règim especial CERE, que era el marc en el que es 
desenvolupava el Projecte Integral de Llengües de l’escola. D’aquest fet s’en deriva que s’han 
perdut certs privilegis. Fins ara les noves places docents es cobrien amb especialistes en angles 
pel sistema de concurs de mèrits .  Ara es cobreixen per concurs de trasllats com a la resta de les 
escoles. De les 5 places que van sortir a concurs per aquest any escolar, 4 persones son noves si 
bé la cinquena, l’Anna Serra, ja era professora de l’escola.  
Les noves incorporacions en anys successius poden implicar dificultats en la integració dels 
docents en la continuïtat del Projecte. 
 
No obstant la Delegació Territorial de Barcelona va assumir el compromís d’estudiar com 
continuar el nostre Projecte trobant-li el marc adequat. El curs 2005/06 l’escola va presentar un 
Pla d’Autonomia de Centre que va ser aprovat, però que no té les característiques del CERE i 
tampoc marc legal. Per altra banda, la Llei catalana d’educació, en desenvolupament, incorpora 
molts aspectes que ja recollia el projecte posat en marxa pel CEIP Vila Olímpica fa 10 anys, com 
el percentatge de mestres plurilingues o el tractament de les llengües (expressió oral i escrita) com 
àrees curriculars. 
 
Comenta que aquest any el reforç pedagògic que sufraga l’AMPA s’ampliarà amb reforçament de 
llenguatge i que anirà a càrrec de n’Antònia Payà., ex-mestra de P4 
 
La directora cedeix el torn de paraula a la Tana Serra, cap d’estudis de l’escola, que fa un resum 
de com en la interpretació dels indicadors de l’informe PISA (avaluació de l’OCDE als alumnes 
europeus de 15 anys de diversos països i regions respecte de la seves compressió lectora, 
competència en ciències i resolució de problemes matemàtics) queda bastant mal parada 
Espanya i Catalunya. 
  
La cap d’estudis explica com el projecte de llengües implica i desenvolupa la idea de competència 
en el camp de la llengua, que els nens siguin capaços de utilitzar la llengua com a representació 
del pensament i com ajuda en la resolució de problemes, i no només d’àmbit matemàtic. 
 
També fa esment de la valoració positiva que fa l’escola de la integració dels nens amb diferencies 
dintre del aprenentatge conjunt.  
 
 
2. Presentació de la Memòria de l’AMPA del curs 2006-2007 
 
Seguint els punts de l’ordre del dia, es presenta la memòria de l’AMPA del curs 2006-2007 que 
podeu trobar com annex a aquesta acta.  
 
El president explica el fets diferencials de la nostra AMPA que son la lluita per aconseguir la 
continuació del projecte integrat de llengües de l’escola I la seva continuació  a l’educació 
secundària. 
 
El president informa que ha assistit com a ponent a la 9ª Jornada del Maresme “Les funcions i les 
tasques de l’AMPA a l’escola”, organitzada pel Moviment Educatiu del Maresme en representació 
de l’AMPA del CEIP Vila Olímpica com a exemple de bones pràctiques. 
 
 
3. Presentació de les comissions de l’AMPA 
 
Cada comissió explica les tasques fetes durant l’any i les propostes per al curs 2007-2008. Les 
tasques fetes estan descrites a la memòria de l’AMPA que s’annexa. 
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Es recalca la importància de trobar relleu a les comissions per tal que puguin seguir funcionant 
autònomament de les persones que les van crear i que en alguns casos han deixat o estan a prop 
de deixar l’escola perquè els seus fills ja s’han fet grans, com passa a les Comissions 
d’Alimentació i de Secundaria 
 
La vocal d’extraescolars, Maria Bayona explica que aquest any deixa la vocalía, de la que es farà 
càrrec Belen Espinos. 
 
La vice-presidenta, Stefania Clerici, que aquest any no es presenta a la reelecció, es farà càrrec 
de la Comissió de Secundaria. 
 
Es presenta la Comissió de Sostenibilitat, de la que es farà càrrec Carmina Wiegerinck. 
 El objectiu de la Comissió es aconseguir que l’escola sigui un lloc més fresc a l’estiu sense 
recorre a la climatització.  
S’han pensat diversos fronts de treball: aprofitar la ventilació natural creuada de l’edifici; canviar el 
disseny de la pèrgola del parvulari i estudiar una alternativa als tendals actuals. També buscar 
subvencions. Sempre treballant en col·laboració amb l’escola,  amb els arquitectes autors del 
projecte i amb l’Ajuntament com a mantenedor de l’edifici.. 
 
 
4. Estat de comptes i presentació del pressupost de l’AMPA per al curs 2007-2008 
 
Sobre l’Estat de comptes i la presentació del pressupost de l’AMPA per al curs 2007-2008, vegeu 
l’annex a la memòria de l’AMPA. La tresorera de l’AMPA, Maria Jesús Donlo presenta el 
tancament econòmic del curs 2006-2007 i fa la presentació del pressupost per al curs 2007-2008. 
 
Hi ha hagut un significatiu descens dels ingressos d’acollida com efecte de la bonificació que 
s’aplica als nens del parvulari amb germans a primària, de tal manera que per primera vegada hi 
ha saldo negatiu. 
També hi ha hagut un descens gradual dels ingressos de les activitats extraescolars. 
Per tant aquest any no n’hi ha el marge positiu que presentava altres anys la liquidació del 
pressupost. 
 
De cara al curs vinent, s’incrementaran les tarifes d’acollida de 3 a 4 € (esporádica), preu que no 
havia variat des de l’inici de l’activitat fa deu anys. de 6 a 8€ (semanal) y de 25 a 30 € (mensual) i 
també s’han actualitzat els preus de les extraescolars.  
 
En el moment de la votació hi ha 39 persones. El tancament i el pressupost s’aproven per 
unanimitat (39 vots a favor, cap en contra, cap abstenció).  
 
 
5. Eleccions dels càrrecs de vice-president, tresorer i secretari de la Junta de l'AMPA 
 
El president  llegeix la candidatura presentada per na Marisa García a la vacant del càrrec de 
secretari/a. Sotmesa a votació s’escull amb 38 vots a favor, cap en contra i una abstenció.  
 
A la vacant de vice-president/a es presenta Mònica Rodríguez i a la de tresorer/a, desprès d’haver 
explicat la tresorera actual les tasques específiques d’aquest càrrec,  Teresa Roigé. Sotmeses a 
votació les candidatures s’escullen per unanimitat amb 39 vots a favor, cap en contra i cap 
abstenció.  
 
 
6 Precs i preguntes 
 
Es pregunta si s’ha considerat un suport pedagògic de música a més dels de llenguatge i plàstica. 
La directora de l’escola contesta que al començament de l’escola, fa deu anys, quan el 
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Departament no assignava professor de música, l’AMPA s’en feia càrrec. Aquest any hi ha dues 
professores de música de plantilla, ja que les dues fan jornada reduïda. 
 
Es pregunta com està el tema de la plantació d’arbres i la col·locació de bancs al davant de 
l’escola. 
S’explica que la resposta municipal va ser negativa (van al·legar que la vorera estava recent 
asfaltada i que la instal·lació de rec automàtic significaria una obra inviable en aquest moment) 
Es recorda que es va suggerir a traves del Delegats que les famílies de l’Escola reiteressin la 
sol·licitud a través del PAM. 
 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a Secretària, estenc aquesta acta. 
 
 
 
 
 
La Secretària       Vist i plau 

del President 
 
 
 
 
 
Marisa García       Joan Altés 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS DE L’AMPA DE L’ESCOLA VILA OLÍMPICA CURS 2006/2007 
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INTRODUCCIÓ 
 
 
L’AMPA de l’escola Vila Olímpica és l’associació de mares i pares de l’Escola i, com a tal 
associació, no té ànim de lucre. 
 
Amb el curs 2006-07 l’Escola ha celebrat el seu desè aniversari i per l’Ampa ha sigut un motiu de 
gran alegria i d’orgull veure créixer un projecte educatiu innovador i ambiciós i fer-ne part des del 
començament. 
 
El principal objectiu de l’AMPA és treballar conjuntament amb l’equip directiu de l’escola per donar 
suport a tot allò convenient per a l’educació dels nostres fills i filles. Per tal de dur a terme aquest 
objectiu, l’AMPA: 
 

- Col·labora per cooperar en les activitats educatives del centre a través del Consell 
Escolar, pel que fa als criteris que marquen les activitats culturals, esportives i 
recreatives (sortides, colònies, casals d’estiu, etc.). 

 
- Organitza, gestiona, segueix i avalua les activitats extraescolars de manera coordinada 

amb la direcció del centre. 
 

- Fa un seguiment del menjador -que és a càrrec de la Direcció de l’Escola- del seu 
funcionament i, actualment, fa la proposta dels menús. 

 
- Organitza activitats culturals i festes per a tota la comunitat educativa i activitats 

formatives per a pares i mares. 
 

- Informa tots els membres de l’associació de tot allò que estigui relacionat amb 
l’associació de l’Escola. 

 
- Fa de nexe entre l’Escola i el seu entorn (d’altres escoles del barri). 

 
- Gestiona els pressupostos aprovats a l’Assemblea General. 

 
- Lluita per aconseguir la continuació del projecte integrat de llengües de l’escola 

 
- Lluita per aconseguir la continuació del Projecte Integrat de Llengües a l’educació 

secundària. 
 
 
Per fer aquesta feina, l’AMPA s’organitza en diferents comissions en què participen pares i 
mares de l’escola. Al llarg del curs 2006-2007, les comissions van ser: 
 

- Extraescolars 
- Alimentació i Salut 
- Comunicació i Revista 
- Festes 
- Xerrades, Jornades i Tertúlies 
- Camins escolars 
- Secundària 

 
 
Cada comissió es reuneix periòdicament en funció de les necessitats, normalment un cop al mes,  
i es reparteix la feina a fer. Un representant de cada comissió es reuneix un cop al mes amb la 
Junta electa, on s’informa i s’aproven les noves decisions, activitats, etc. 
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Els membres electes de la Junta són: 
 
• Joan Altés (president) 
• Stefania Clerici (vicepresidenta) 
• María Jesús Donlo (tresorera) 
• Vacant (secretària)  
 
 
I els vocals, a data d’avui: 
• Nicole Niess, Comissió de Festes 
• Maria Murillo, Comissió d’Alimentació 
• Mònica Rodríguez, Xerrades, Jornades i Tertúlies 
• Albert Girona, Comissió de Comunicació 
• Maria Bayona, Comissió d’Extraescolars 
• Stefania Clerici, Comissió de Secundària 
• Montse Ortis, Comissió de Camins Escolars  
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PRINCIPALS GESTIONS I ACTIVITATS DE LA JUNTA I COMISSIONS  
 
 
Assemblea ordinària 
El 4 de desembre del 2006 es va fer l’Assemblea per presentar el curs 2005-2006, la memòria de 
l’Ampa, el tancament econòmic del curs anterior, el pressupost per al 2006-2007 i elegir els 
càrrecs de president/a i de secretari/a de l’Ampa. Es van presentar sols una candidatura de cada 
càrrec i les van guanyar, respectivament en Joan Altés i la Mònica Casco (que va dimitir amb 
posterioritat quedant el càrrec vacant; des del mes d’octubre d’enguany es fa càrrec en funcions la 
Marisa García) 
 
 
Continuïtat del Projecte Integrat de Llengues  
El CERE,o Centre Experimental de Règim Especial, que era el marc en el que havia nascut el 
Projecte Integrat de Llengües, es va congelar fa tres anys i, malgrat el compromís de la Delegació 
Territorial de Barcelona d'estudiar com continuar el nostre Projecte, encara no s'ha trobat el marc 
adequat i l'escola ha d'anar negociant molts aspectes amb el Departament d'Ensenyament.  
El curs 2005/06 l'escola va presentar un Pla d'Autonomia de Centre que va ser aprovat i amb el 
que s'està treballant actualment, però que no té les característiques del CERE.    
  
Pel que fa a la continuïtat del Projecte educatiu de l'Escola a la secundària no hi ha una opció que 
segueixi del tot el Projecte Integrat de Llengües però l'IES Icària ofereix la possibilitat de continuar 
la formació en anglès mitjançant els crèdits variables. En general les famílies n'estan força 
contentes, encara que la direcció del Centre no pugui garantir el número de crèdits en anglès que 
serien desitjables, per manca de professors formats. Les famílies han entrat a formar part activa 
de l'AMPA de l'Institut per seguir de prop la continuïtat del projecte i col·laborar en el funcionament 
del Centre.  
  
  
Mainadera i mestra de plàstica  
Des dels inicis de l'escola L'Ampa s'ha fet càrrec d'uns recursos pedagògics que la Generalitat no 
cobreix. El curs 2006-07 l'AMPA, a petició de l'escola, va cobrir el cost d'una mainadera de P3 
(des de abril 2005, la Generalitat assegura la presencia d'una mainadera, però es necessita una 
mainadera per a cada una de les dos classes) i de l'assessorament de plàstica, que es fa tant als 
alumnes com a les mestres.  
 
 
Plataforma per una educació pública de qualitat 
L’AMPA Vila Olímpica forma part de la Plataforma per a la defensa d’una escola pública de 
qualitat i proximitat al barri. Aquesta Plataforma treballa perquè no hi hagi manca de places 
escolars (de tots els nivells) al barri, en un marc d’anticipació pel que fa a les dates tradicionals de 
preinscripció, i amb els objectius d’assolir una educació pública 0-18 en un marc de proximitat i 
amb el vincle de la continuïtat del Projecte Educatiu. Està formada per les Ampas de les escoles 
bressol, escoles de primària, Instituts i associacions de veïns dels barris Vila Olímpica i Poble Nou. 
 
Les actuacions més importants que ha fet la Plataforma durant curs 2006-2007 van ser: 
 
Fer un comunicat de premsa del document enviat al Conseller d’Educació i al Gerent del Consorci 
d’Educació de Barcelona, entre d’altres destinataris, denunciant la manca de planificació i els 
problemes amb la matrícula als instituts i exigint es tingués en compte la demanda de reducció de 
ratio, es garanteix la igualtat d’oportunitats a l’hora de demanar la plaça sense discriminar als fills 
únics, un repartiment equilibrat de la matrícula viva i la creació de Comissions d’escolarització per 
Districte municipals. 
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Autocars amb cinturó de seguretat 
El curs 2006-2007 ha estat el tercer curs que els alumnes de l’escola han anat en autocar amb 
cinturó de seguretat en tots els desplaçaments que s’han fet. El servei segueix sent d’Alsina 
Graells i es continua valorat molt satisfactòriament 
 
 
Becas  
Ens van ser concedides la beca d’Acollida de la Generalitat por 786 euros y la de l’Ajuntament que 
subvenciona les activitats de tertúlies XJT per un import 2.941,42 euros.  
 
Es va demanar a l’Ajuntament (Districte Sant Martí) l’ajuda per activitats extraescolars en el mes 
de Febrer (curs escolar 06-07) i ens va ser denegada perquè les activitats no eren obertes al barri.  
 
Hem tornat a demanar aquest mes de Setembre la mateixa subvenció per al foment de la 
participació en activitats extraescolars, dels centres educatius sufragats amb fons públics per 
aquest curs (07-08). Aquest any ja no cal acomplir aquest requisit (els diners en aquest cas 
provenen de la Generalitat malgrat es tramiti a través de l’Ajuntament) i es d’esperar que aquest 
any sí que ens la donaran. 
 
 
L’AMPAPA’T 
El curs 2006-2007 s’ha seguit endavant amb  l’AMPAPA’T, un butlletí en format paper nascut per 
ser una peça important de la comunicació entre pares i mares, i entre famílies i escola. La pagina 
web de l’AMPA ha sigut renovada, per ser més àgil e interactiva  i fomentar la participació de les 
famílies.  
 
 
Delegats de classe 
El curs 2006-2007 ha sigut el primer cop que les classes van tenir delegats, pares o mares 
escollits a cada una de les reunions de classe per fer de pont entre l’AMPA i les famílies i 
viceversa. Valorem l’experiència de manera positiva i agraïm als delegats la seva col·laboració.  
 
 
Sisena hora 
El curs 2006-07 es va implantar la 6a. hora lectiva a primària, dins del marc del Pacte Nacional per 
l’Educació. Durant el tercer trimestre la Direcció, d’acord amb el Consell Escolar i l’AMPA, va 
repartir un qüestionari per valorar l’acollida per part de les famílies i l’adaptació els nous horaris. El 
índex de participació va ser del 70%. 257 famílies sobre un total de 371. 
Els resultats segons el grau de satisfacció de les famílies varen ser: 
 
PRIMÀRIA molt satisfet bastant  poc  gens  
Inici de classes a les 8:30 42% 33% 13% 12% 
Finalització a les 16:30 39% 37% 13% 11% 
Extraescolars de 16:30 a 17:30 40% 42% 10% 8% 
Esports de 17:30 a 18:30 o19 19% 41% 17% 23% 
 
INFANTIL molt satisfet bastant  poc  gens  
Inici de classes a les 9 52% 31% 10% 7% 
Finalització a les 16 41% 33% 15% 11% 
Extraescolars des de les 16: 50% 32% 11% 7% 
Esports de 17:30 a 18:30/19 19% 41% 17% 23% 
Acollida germans de 8:30 a 9 45% 32% 7% 16% 
Acollida germans de 16 a 16:30 45% 30% 11% 14% 
Acollida germans de 16:30 A 17 35% 38% 11% 16% 
 
 



  
AMPA                         
 

 7

 
Recull propostes de millora.  
Els que no fan propostes de millora  61% 
Expliciten l’acord amb l’horari actual  8% 
Suggereixen coincidència horari infantil i primària sense especificar 5% 
Suggereixen infantil comenci 8:30  2% 
Suggereixen primària de 9 a 17  14% 
Expressen desacord amb la sisena hora  4% 
Suggereixen introduir més horari a migdia  1% 
Altres  5% 
 
 
Participació en les activitats de l’AMPA 
Actualment més de 30 pares i mares col·laboren activament amb l’AMPA, sigui des de les 
comissions o la Junta, sigui com delegats. Aquesta participació desinteressada es la que permet 
realitzar la feina que presentem en aquesta Assemblea. Però, cada any deixen l’escola famílies 
que han aportat molt a l’AMPA i es necessita un recanvi per continuar funcionant.   
Ens agradaria ver més gent, i més gent nova, aportant una mà a l’AMPA. 
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COMISSIÓ D’EXTRAESCOLARS CURS 2006-2007 
 
 
Les persones que han format part d’aquesta comissió durant el curs 2006-2007 són: 
 
1. Maria Bayona (vocal) 
2. Ma. Antònia Bauza   
3. Concepció Cots 
4. Pilar López-Jurado 
5. Anna Sepúlveda  
6. Enric Aparici 
7. Carolina Garzo   
8. Cristina Titsch  
9. Mònica Rodríguez 
 
La Comissió d’Activitats Extraescolars organitza, segueix, gestiona i avalua totes les activitats que es duen a 

terme a l’escola fora de l’horari escolar. Aquestes activitats, amb el nombre de nens i nenes que hi han 

participat durant el curs 2006-2007, són: 

 

 

• Acollida : 
 

♦ Matí:  uns 50 nens i nenes 
 

♦ Tarda:  uns 10 nens i nenes de 16 h a 17 h (varia entre 3-4 i 20-25) 
 46 germans de 16 h a 16,30 h i de 17 h a 17,30 h,  

 uns 3-4 nens i nenes fixos de 17’30 h a 18 h. (fins un màxim de 8) 
 (de 16 a 16,30 i de 17 a 17,30 l'acollida dels germans està bonificada) 

 
 
• Activitats Extraescolars:  

 
♦ Anglès:71 nens i nenes 
♦ Dansa: 72 nens i nenes 
♦ Bàsquet: 18 nens i nenes 
♦ Hoquei: 25 nens i nenes 
♦ Iniciació a l’esport: 12 nens i nenes 
♦ Laboratori de música (fins a les 5,30) només P5: 26 nens i nenes 
♦ Música: 142 nens i nenes 
♦ Patinatge: 40 nens i nenes 
♦ Natació: 153 nens i nenes 
♦ Plàstica: 18 nens i nenes 
♦ Tastaolletes Esport: 9 nens i nenes 
♦ Tastaolletes Plàstica: 16 nens i nenes 
♦ Tastaolletes: 21 nens i nenes 
♦ Teatre: 96 nens i nenes 
♦ Escacs: 49 nens i nenes 
♦ Informàtica: 63 nens i nenes 
♦ Vela: 50 nens i nenes 



  
AMPA                         
 

 9

 
• Casal d’Estiu: 220 nens i nenes 

 
 
 
 
Cada activitat és seguida per una o més persones de la comisió. Així se’n fa un seguiment més 
proper, en col·laboració amb els monitors o professors que duen a terme l’activitat o els 
coordinadors corresponents, la direcció del centre, la junta i la secretària de l’AMPA.  
 
Cada curs s’actualitzen els fulls informatius de cada activitat que es deixen tot l’any 
penjats a la web de l’escola. A més sempre n’hi ha un original en paper a la Secretaria de 
l’escola. 
Aquests fulls expliquen: 
 
• el curs al qual va dirigida l’activitat 
• els objectius 
• la dinàmica de l’activitat 
• l’equipament o material necessari per a la realització de cada activitat 
 
Aquest any tampoc s’han pogut organitzar les colònies, alternatives al casal d’estiu, per a nens i 
nenes a partir de 3r. de primària i que anaven adreçades a alumnes de les escoles Bogatell i Vila 
Olímpica. Es va passar una enquesta a les famílies per saber quantes n’estarien interessades i no 
es va arribar al mínim requerit per a dur-les a terme.  
 
Aquest any la comissió també ha treballat activament junt amb la comissió de festes, per 
organitzar la mostra d’activitats  extraescolars i les representacions que es van fer per a celebrar 
el 10è aniversari de l’escola el dia 17 de juny. 
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COMISSIÓ D’ALIMENTACIÓ I SALUT CURS 2006-2007 
 
 
Les persones que han format part d’aquesta comissió durant el curs 2006-2007 són: 
 
Maria Murillo (vocal) 
Sonia March (vocal fins al mes de març) 
Pili Fransí 
Victoria Pérez 
Tu  Nguyen 
Ariadna Lloveres 
Marta Alonso 
 
 
La Comissió d’Alimentació i Salut, durant aquest últim any ha continuat treballant per intentar 
millorar, tot el possible, l’alimentació dels nostres fills i filles  a l’Escola. Som conscients que ha 
passat molt temps des que la Comissió es va crear amb aquesta fita i pensem que, ara per ara, 
podem dir que els nostres fills i filles mengen un dels menús escolars més variats i equilibrats de 
moltes escoles de Barcelona.  
 
Aquesta feina no ha estat fàcil, els nens sovint rebutgen els àpats més sans i equilibrats en 
benefici de menjars més “atractius” al seu paladar, amb més greixos, més sucres...Però la nostra 
constància i la bona ma esquerra dels encarregats del menjador han fet que els nens ara 
comencin a valorar i degustar el menjar de més qualitat. 
 
Actualment, als nostres menús són més presents les verdures i les fruites, com també les 
amanides d’acompanyament. El peix hi és present totes les setmanes i s’ha introduït el peix blau, 
anul·lant el que són “barretes” i “formes de peix”, el peix apareix al plat amb la seva forma natural. 
Els picats també han disminuït.  
 
Les formes d’elaboració també han tendit a ser més variades i sanes. Han disminuït els fregits, 
s’utilitza més la planxa. S’han introduït les cremes de llegums i moltes receptes noves. 
 
Durant aquest passat any, hem observat que els nens i nenes ja estan prou acostumats al menjar 
de la nostra escola. Es a dir, han après a menjar bé i a menjar sa.  Com a exemple, no presenten 
tanta  resistència a les verdures. 
 
També aquest darrer any hem tingut canvi de cuiner. Els resultat és molt satisfactori, doncs les 
seves idees coincideixen amb les nostres. Com a exemple, direm que les truites es presenten 
fetes com a casa de forma rodona i fetes amb paella, no al forn i en una safata. També te molta 
cura de que els plats arribin a taula calents. Tot això es de valorar per la feina afegida que dona. 
 
Els dies assenyalats com carnestoltes, Nadal, Setmana Santa etc, també es celebren al menjador 
amb un àpat especial. 
 
A destacar, que els menús que realitzem es fan cada mes nous, no hi ha repetició de setmanes, 
mesos ni anys anteriors. Aquest any s’ha canviat la marca dels iogurts, ara tenim “la Fageda”. 
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MEMÒRIA DE LA COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ CURS 2006-2007 
 
 
Constitueix la Comissió un equip de pares i mares coordinats amb l'escola: 
 
Mercè Escuer 
Amador Mas 
Agustí Clua 
Lluís Rius 
Núria Antolí 
Albert Girona (vocal) 
 
 
Orígens i objectius 
 
La Comissió de Comunicació es va constituir amb la finalitat de potenciar canals i fluxos de 
comunicació entre els diversos membres de la comunitat escolar. El primer fruit va ser la creació 
del primer web que va tenir l’Escola, que vam inaugurar el 23 d’abril del 2000, i de mica en mica 
vam anar emprenent altres activitats, com ara el fet de tirar endavant una llista de distribució 
oberta a tots els pares i mares, que ens permet estar connectats per correu electrònic de manera 
senzilla i ràpida.  
 
Durant dos cursos, doncs, des de la Comissió ens vam ocupar directament de la gestió del web de 
l’Escola i també dels seus continguts, fins que el curs 2002-2003 l’escola en va prendre el relleu.  
 
 
AMPAPA’T 
 
El curs 2004-2005 vam tirar endavant un projecte antic que encara no havia vist la llum, 
l’AMPAPA’T, un butlletí en format paper que voldríem que fos una peça important en la 
comunicació entre pares i mares, i entre famílies i escola. 
 
El butlletí té una sèrie de seccions fixes i algunes d’ocasionals. Entre les seccions fixes, destaca 
l’entrevista, que per línia editorial volem que sempre es focalitzi en temes d’interès escolar –el 
projecte de llengües, el consumisme, les relacions interpersonals a les aules són els eixos de les 
tres primeres entrevistes; i una columna d’opinió signada per un pare o mare, també sobre 
qüestions que ens preocupin com a educadors dels nostres fills i filles. A més, hi ha apartats 
destinats a difondre seleccions qualitatives d’activitats per a nens i nenes, lectures triades, 
enquestes, i notícies sobre les activitats impulsades per les comissions de l’AMPA. 
 
Aquest any hem tirat endavant una edició especial a tot color de l’AMPAPA’t coincidint amb la 
celebració dels 10 anys de l’escola.  Aquesta edició ha suposat un esforç especial pel fet de tenir 
el doble de pàgines que la resta. Aquest número especial ha tingut molt bona acollida entre els 
pares. 
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La web de l’Ampa 
 
Des del curs 2006-2007 hem passat a tenir una web pròpia de l’AMPA a l’adreça 
http://www.escolavilaolimpica.org/ . La nova web hereda part de l’estructura de l’antiga web, però 
aquest cop estructurada en format blog. El format blog ens permet una actualització de continguts 
molt més fàcil i dinàmica i permet per tant que la web estigui molt més al dia. 
 
A la web hi trobareu notícies d’actualitat d’interès pels pares i mares, anuncis d’activitats 
d’interèsper nens i/o pares com les xerrades, tertúlies, presentacions, etc.  
 
També trobareu informació no tan lligada a l’actualitat com els estatuts i les actes de les 
juntes de l’Ampa i del consell escolar; referències de llibres, enllaços útils, l’accés a la 
LLISTA DE DISTRIBUCIÓ; el programa XJT, ressenyes posterior a les xerrades; una 
recopilació de les activitats que duen a terme les diferents comissions; i, finalment, el 
conjunt dels AMPAPA’T, aquí en format PDF, i també les versions completes de les 
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entrevistes que anem fent en cada butlletí, que, per problemes d'espai, mai no podem 
transcriure íntegrament en l'edició impresa. 
 
   

 
 
 
La llista de distribució 
 
Des de la Comissió de Comunicació i l’Ampa pensem que la llista de distribució juntament amb la 
web ha de ser un del eixos principals per a la comunicació entre l’Ampa, els pares i l’escola. És 
per això que vàrem començar a fomentar la inscripció dels pares, i s’ha passat de vint-i-pocs 
inscrits a gairebé 200! A la llista es parla de l’activitat de l’Ampa, es fan suggeriments, s’envien 
fitxers per a inscripcions, etc. Des d’aquesta Memòria us animem a apuntar-vos-hi, i podeu fer-ho 
a través de la secció de l’Ampa del web de l’Escola a la pàgina 
http://www.escolavilaolimpica.org/llista-de-distribucio/ 
 
Vols col·laborar amb nosaltres? 
 
Tothom qui vulgui formar part de la Comissió, que vulgui fer-nos propostes, o que vulgui 
col·laborar en l'edició dels nostres AMPAPA't i en el manteniment del nostre web, pot escriure'ns a 
ampavilaolimpica@gmail.com o posar-se en contacte directament amb qualsevol dels pares i 
mares que formem part de la Comissió.  
Animeu-vos: amb la participació de tots enriquim la nostra comunicació i el projecte de l’Escola! 
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MEMÒRIA DE LA COMISSIÓ DE FESTES  CURS 2006-2007  
 
 
Membres de la Comissió: 
 
Carmina Wiegerinck (vocal) 
Mª Rosa Virgos 
Cae Piñol 
Mila Moreno 
Nicole Niess 
  
Durant el curs 2006-2007 la Comissió de Festes de l’AMPA ha promogut les següents activitats : 

Nadal. Aquest curs es va organitzar un grup de mares i pares per cantar als nostres fills/es en 
l’assaig general del Concert de Nadal de l’Escola, el que va ser una bona sorpresa per a ells  

Xocolatada de Carnestoltes. Aquest curs la festa de Carnestoltes es va celebrar el 16 de Febrer. 
Abans de l’entrada dels pares i mares al col·legi per veure ballar als seus fills/es, els hi van 
disfressar amb antifaços i barrets fets per la Comissió amb materials de reciclatge 

Després de veure a tots els nens de l'Escola fent els balls ben disfressats, vàrem repartir la 
Xocolatada amb melindros. I com cada any, tothom va gaudir molt del berenar i no va quedar cap 
engruna. 

Sant Jordi. La Comissió de festes va sol·licitar la col·laboració de totes les famílies per a decorar 
l’entrada de l’escola amb flors fetes pels nens i nenes amb la seva imaginació i alguna ajuda dels 
pares i mares. Va ser tot un èxit. 

Festa de Fi de Curs El Diumenge 17 de Juny de 2007 com havia estat l’aniversari dels 10 anys 
de l’Escola, es va organitzar una festa especial que va durar tot el dia . 

Pel matí va haver-hi una mostra de les activitats extraescolars com Dansa, Música, Anglès, 
Patinatge i Teatre. Als més petits s’els hi va pintar la cara. 

Per la tarda varen gaudir de la màgia del Mag Lari, i a continuació el tradicional concurs de 
pastissos, i ja és el V, amb premis per tothom. Tothom va provar els pastissos i brindar amb una 
copa de cava. Pels nens/es també va haver-hi gelats i sucs. 

El grup XIP XAP ens va animar a ballar amb el seu ritme ballarin fins que ens van cremar les 
sabates. 

Aquest any les samarretes que es van vendre el dia de la festa portaven el motiu de que els nens 
de l'escola havien fet per la festa dels 10 anys. 

Durant el curs, la comissió de festes va organitzar una convocatòria de Voluntaris per ajudar 
durant la Fira del Coneixement organitzada per l’Escola i durant la festa fi de curs. Un altre vegada 
moltes gràcies a tots els Voluntaris, que van ser molts 

Sortida de pares: Busquem alternatives per a la sortida de les famílies i aquest curs passat hem 
anat a provar dos nous llocs. Finalment en la reunió amb la Junta de l’Ampa es va prendre la 
decisió de realitzar aquesta activitat per cursos fent la convocatòria a través dels Delegats 

PD: Per a curs 2007/08 la Comissió estarà integrada els següents membres: Nicole Niess (vocal) 
Cae Piñol, Begoña Sarrias, Núria Simon, Mª Teresa Aubia i Almudena Pedraza 
Les persones interessades en participar a la comissió poden posar-se en contacte a través del e-
mail: ampavilaolimpica@gmail.com 
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MEMÒRIA DE LA COMISSIÓ DE TERTÚLIES CURS 2006-2007 
 
Membres de la Comissió:  
Mònica Rodríguez  
 
Aquesta comissió va néixer fruit de la inquietud dels pares i mares per tractar temes sobre 
l'educació dels nostres fills fora de l’àmbit de l’Escola. S’hi organitzen tertúlies liderades 
per un dinamitzador, assessor psicopedagògic, en les quals els pares i mares expressen 
les seves inquietuds i experiències sobre un tema escollit pels representants de totes les 
Ampa que hi participen.  
 
Aprofitant la relació que hi ha amb les Ampa del barri i a fi que les activitats que es promouen a 
cada Ampa puguin arribar al major nombre de pares possible, es va crear el Projecte XJT, format 
per les Ampa dels CEIP Antoni Brusi, CEIP Bogatell, CEIP La Mar Bella i CEIP i l’Arenal de 
Llevant i amb col·laboració de l’Ajuntament del Districte. 
 
El programa del curs va ser el següent 
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MEMÒRIA DE LA COMISSIÓ CAMÍ ESCOLAR  CURS 2006-2007                                
 
Les persones que han format part d’aquesta comissió durant el curs 2006-2007 són: 
 
Pilar Fargas (mestra de l’escola) 
Mònica Rodriguez  
Itziar Gras 
Teresa Segura 
Montse Ortís (vocal) 
 
La Comissió Camí Escolar es va posar en marxa el mes de març de 2006, en el mateix moment 
que la Macro Comissió Camins Escolars Sant Martí-Poblenou (MCCE) formada per l’ajuntament 
de Barcelona (Institut d’educació i Sector Seguretat i Mobilitat), el Districte de Sant Martí 
(Prevenció), Guàrdia Urbana i representants de l’equip de mestres i AMPA dels següents 14 
Centres: CEIP Vila Olímpica, EBM La Mar Xica, CEIP Bogatell, CEIP Arenal de Llevant, CEIP La 
Llacuna, CEIP La Mar Bella, CEIP Antoni Bruci, IES Icària, EBM El Xalet de la Paperera, l’escola 
Voramar, CEIP Pere IV, CEIP Acàcies, Escola especialitzada La Sagrera i Escola Grèvol.  
 
Des d’aquell moment, les persones de la MCCE hem tingut 10 reunions de treball i la onzena està 
prevista pel proper 3 de desembre. La nostra feina està previst que duri encara un parell d’anys 
més. 
 
Durant el curs 2006-07, entre altres coses, hem concretat el contingut del qüestionari que varem 
fer arribar a les famílies el mes de novembre i en l’entrada de dades i el seu tractament. La 
informació i les dades recollides han estat analitzades i tractades estadísticament per l’empresa 
MOVILLE.   
 
El 21 de novembre de 2006, representants de la MCCE ens varem reunir amb una persona de 
l’Institut d’educació de l’ajuntament de Donosti per presentar-los qui érem i com treballàvem.  
 
El 30 de novembre de 2006, un representat de la MCCE va anar a explicar la experiència de 
treball conjunt dels 14 Centres a les VII Jornades del Projecte Educatiu de Ciutat de Barcelona 
(www.bcn.cat/educacio/pec). 
 
El 14 de juny, el Districte va convocar a tothom de la MCCE, a la Sala de Plens, en un acte de 
presentació dels Informes elaborats per l’empresa esmentada més amunt1. El 80% de les famílies 
del CEIP Vila Olímpica van contestar el qüestionari gràcies als quals s’ha pogut fer aquest 
Informe.  
 
El proper 26 de novembre, el Districte ens ha convocat de nou per presentar les accions concretes 
que una Comissió de Tècnics - creada pel Districte per al cas de la creació d’una xarxa de camins 
escolars a Sant Martí-Poblenou - ha definit i que està previst que es duguin a terme en un termini 
de 2 anys.   
 
La onzena reunió de la MCCE està prevista pel 3 de desembre amb l’objectiu de veure com es pot 
treballar la dimensió pedagògica dels Camins Escolars. La iniciativa d’aquesta reunió és de l’IMEB 
(Institut d’educació de l’ajuntament de Barcelona).  
 
Pel mes de febrer de 2008, l'IMEB està organitzant unes Jornades específiques sobre Camins 
Escolars i la MCCE hi estem convidats per presentar la nostra experiència i per a saber més sobre 
el que hi ha sobre aquest tema. 
 
                                                      
1 Veure aquests Informes per al cas del CEIP Vila Olímpica a: http://www.escolavilaolimpica.org/ 
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I això és tot pel que fa al curs 2006-07 i el que sabem d’aquest. En aquests moments, doncs, 
estem pendents de reunir-nos a la seu del Districte, per conèixer les propostes concretes de la 
Comissió de Tècnics. Us mantindrem informats. 
 
Som 14 Centres i més de 30 persones treballant conjuntament per a la creació d’una Xarxa de 
Camins Escolars al Poblenou! Tothom qui vulgui formar part de la Comissió pot escriure’ns a 
ampavilaolimpica@gmail.com  o posar-se en contacte directament amb qualsevol de les persones 
que formem part de la Comissió.  
 
 
NOTA: si voleu saber més sobre el que estem fent i el perquè ho estem fent, mireu si us plau, les següents adreces: 
 
1.- Aquesta és de l’associació que assessora els projectes de Suïssa, Piemonte i en part, Barcelona. El referent és D. 
Manuetti: http://www.cittapossibiletorino.org/ 
 
2.- http://www.cittapossibiletorino.org/notizie/2006Roma/VR4PosterFossanoLr.pdf 
 
3.- La experiència de Granollers: http://www.acgranollers.com/projectes-de-ciutat/petits-pero-ciutadans. Una de les 
campanyes la van fer amb la direcció de Comerç i l’associació de botiguers del centre de la ciutat . En aquesta adreça 
trobareu alguna referència:  http://www.grancentre.com/ciutat/ciutat.es.html 
 
4.- Andalusia:  
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/29003762/helvia/sitio/index.cgi?wid_seccion=8 
 
 
4.- L’associació Internacional de Ciutats Educadores. Tenen un banc de projectes de recuperació del l’espai públic força 
interessant.  :  http://w10.bcn.es/APPS/edubidce/pubTemesAc.do?idtem=341&pubididi=2 
 
5. http://www.lacittadeibambini.org/spagnolo/home.htm 
 
 
6. En aquests moments l’IMEB està desenvolupant un web on hi constarà tot el que s’està fent sobre Camins Escolars i 
nosaltres hi sortirem. Us informarem quan el web estigui disponible. 
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MEMÒRIA DE LA COMISSIÓ DE SECUNDÀRIA CURS 2006-2007 
  
Membres de la Comissió: 
 
Gine Albaladejo (vocal) 
Joan Mencion  
Marta Vidal 
Montserrat Sebastià 
  
La comissió va néixer per treballar en el tema de la continuïtat del Projecte de Llengües en 
l’Ensenyament Secundari Obligatori. El treball va ser molt intens els primers anys, abans de que 
sortís la primera promoció de 6è de l'escola Vila Olímpica, que ara ja està a 1r de Batxillerat. 
Llavors, el Departament d'Ensenyament, les famílies de 6è i la direcció de l'escola van optar 
perquè la continuïtat del Projecte es fes a l'IES Icària, a través de crèdits variables. En aquest 
moment es l'AMPA del IES Icària, a la que s'han incorporat famílies procedent de l'AMPA Vila 
Olímpica, qui vela per la continuïtat del projecte.  
  
Cap a on pot anar aquesta comissió? 
  
Des d'un costat, hem de ser conscients els 6ès de l'Escola són tres línies i que el curs vinent l' IES 
Icària no podrà cobrir la demanda de l'escoles de la zona. La comissió es proposa fer d'enllaç 
entre les famílies, la Direcció del CEIP i els IES de la zona (Icària i Front Marítim) para assegurar 
la comunicació necessària per que es puguin prendre les decisions més informades i correctes.  
  
Des de l’altre costat, encara creiem que la continuïtat del projecte només seria possible si es 
realitzes amb un recursos exclusius i dedicats (espai, professorat) i amb molta implicació de 
l'escola Vila Olímpica. I encara volem creure que això sigui possible. 
 
.  
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AMPA DEL CEIP VILA OLIMPICA
TANCAMENT DE COMPTES 2006 - 2007  COMPARATIU AMB L´ANY ANTERIOR I  PRESSUPOST DEL CURS 2007 - 2008

Activitats desenvolupades per L´AMPA
Tancament           

Curs   2005 - 2006
Tancament          

Curs   2006 - 2007 Var.
Pressupost       

Curs   2007 - 2008

Activitats generals
Quotes AMPA 19.416 19.752 2% 20.340

Suport Pedagògic P3 -3.850 -4.000 4% -4.042 
Suport Especialista Plàstica -4.075 -4.208 3% -1.800 

Suport Conversa i Contacontes 0 0 -2.673 
Festa de Carnestoltes i Fí de curs -2.054 -2.000 -3% -1.700 

Revista i Pàgina Web -801 -1.699 112% -1.200 
Xerrades, Jornades i Tertúlies (XJT) - Ingressos per subvenció 950 2.941 210% 2.000

XJT - Despeses -2.952 -1.692 -43% -2.000 
Aportació de l'AMPA al Comiat de 6è -457 -598 31% -600 

Quota FAPAC -312 -312 0% -320 
Secretaria de l'AMPA -3.767 -4.420 17% -4.697 

Beques a families -1.482 -2.008 36% -2.857 
Altres -688 283 -141% 0

Subtotal -72 2.039 450

Acollida i extraescolars
Activitats Extraescolars - Ingressos per quotes 231.484 210.014 -9% 213.000

Activitats Extraescolars - Despeses empreses subcontractades -213.874 -197.123 -8% -196.806 
Servei d´Acollida matins i tardes - Ingressos 27.697 17.203 -38% 20.257

Servei d´Acollida matins i tardes - Contractació monitors -24.462 -17.682 -28% -16.503 
Organització, Supervisió i Consergeria -10.475 -13.789 32% -16.649 

Subtotal 10.370 -1.378 3.299

Activitats desenvolupades per l´Escola, amb cobrament gestionat 
per l´AMPA.

Material Escolar - Ingressos 59.941 60.154 0% 49.145
Material Escolar - Despeses -59.941 -60.154 0% -49.145 

Sortides i colonies - Ingressos 79.999 86.809 9% 100.993
Sortides i colonies - Despeses -79.999 -86.809 9% -100.993 

Subtotal 0 0 0

Total resultat AMPA 10.298 661 3.750

El saldo del compte corrent de l'AMPA a Caixa Penedés es de 33,248,10 euros a data de tancament.

Ingressos/ Despeses en Euros

 


