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1. AMPA PERE VILA 
 
AMPA CEIP “PERE VILA” 
Seu: Despatx al costat del sorral 
Passeig Lluís Companys, 18 
08018 Barcelona 
 
Horari atenció curs 2015-2016:  
 
Matins: dimarts, dijous i divendres de 8:30 a 10:00 hores 
Tardes:  dilluns i dimecres de 16:30 a 17,30 hores  
La Junta de l’AMPA està formada per: 

 President: Giovanni Bedoya.  
Tresorera: Nuria Sanchís. 
Secretària: Esther Orozco. 
Vocals: Maria Farré, Cora Egger, Giulia Manenti, Laura Guijarro i Maite 

Sánchez. 
Administrativa: Marcela Pernetti. 
La junta de l’AMPA es reuneix un cop al mes com a mínim i, dos o tres cops a 
l’any, es convoca una assemblea ordinària per a tots els pares i mares. També 
ens fan reunions regulars amb la Direcció de l’escola.  
La junta també aporta un persona al Consell Escolar. La representant de 
l’AMPA assisteix a totes les reunions convocades pel centre i aporta idees, 
traspassa inquietuds i col·labora obertament amb tot l’equip. 
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Les assemblees i reunions de la Junta són obertes a tots els pares i mares del 
centre, siguin o no socis de l’AMPA. 
Recursos econòmics: 
 

- Quotes dels socis 
- Subvenció de l’Ajuntament 

El nombre de socis d’aquest curs ha estat de 71 famílies , i la quota que hem 
pagat és de 25 €/família/any.  
 
 
2. FUNCIONAMENT DE L’ASSOCIACIÓ 
 
L’Associació està formada per tots els pares i mares que així ho desitgen. Es 
paga una quota anual per família. L’assemblea decideix la continuació de grups 
de feina formades i, si s’escau, crear-ne alguna de nova. Durant aquest curs es 
van formar els següents grups de col·laboració: 

- Festes. 
- Comunicació. 
- Patis. 
- Hort. 

Com a representant de l’AMPA al Consell Escolar del Centre és escollida Núria 
Sanchis. 
Les decisions importants de l’Associació es prenen de forma democràtica 
durant les assemblees, tant ordinàries com extraordinàries. Les decisions de 
tràmit les pren directament la junta de l’AMPA. 
 
 
3. ACTIVITATS REALITZADES 
 

3.1. FESTES: 
Les festes que s’han realitzat organitzades només per l’ AMPA o 
organitzades conjuntament amb l’Escola durant el curs 2015-2016 
són les següents: 

 
o Festa benvinguda noves famílies. 
o Castanyada 
o Festa de Nadal 
o Carnestoltes 
o Setmana de Sant Jordi i Cultural 
o Dinar de tardor i sopar a la fresca 
o Festival d’extraescolars 
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FESTA BENVINGUDA NOVES FAMÍLIES 
Un dels objectius d’aquest curs per a l’AMPA va ser acollir de forma més 
propera a les famílies que venen noves a l’escola, especialment les de 
preescolar. Són famílies que venen amb més dubtes i preocupacions, que 
encara no coneixen el funcionament de l’AMPA, ni saben qui conforma la 
junta. Per això, com a novetat d’aquest curs, es va celebrar el 29 de 
setembre, un berenar de benvinguda al sorral del escola. La iniciativa ja 
es va fer saber a la reunió de P3 que es celebrà a finals del curs 2014-

2015. Es va preparar un petit 
pica pica, fulletons 
informatius i els membre de 
la junta, abillats amb 
samarretes del Pere Vila, van 
estar responent dubtes i 
consultes de les famílies 
noves de l’escola que es van 
apropar al sorral.  
No van venir totes les 

famílies però es valora molt positivament aquesta nova iniciativa tant per 
part de les famílies assistents com a per part de l’AMPA. Així que serà una 
activitat que es repetirà en propers anys. 

 
 

CASTANYADA 
Com cada any, al mes d’octubre vam celebrar la festa de la castanyada.  

El dia 29 d’octubre, vam 
quedar un grup de 
pares/mares a la cuina per 
tal de tallar les castanyes 
que l’Andrés (el cuiner) 
havia de torrar el dia 
següent.  
El divendres 30, i com ja ve 
essent tradicional a la 
nostra escola, pel matí es 

va organitzar una macedònia per als més petits on van col·laborar 
mestres, pares, mares i com no, els nens i les nenes d’infantil. A més vam 
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comptar amb la col·laboració dels pares per explicar contes de la tardor 
als més petits de l’escola. 
A 1r, 2n i 3r van fer unes postres de músic (amb confitura i fruits 
secs),  i  els més grans van fer els tradicionals panellets que després van 
repartir entre tota l’escola. 
Per la tarda, i després de la bona experiència dels últims anys, es va tornar 
a organitzar una gimcana de jocs tradicionals. Com a AMPA, vam 
col·laborar amb l'aportació d'alguns jocs fets amb material reciclat (un 
parell de capses pintades per posar la cua o el bec a diferents animals, una 
altra per fer punteria amb castanyes, uns jocs de bitlles fets amb ampolles 
d'aigua, etc) i amb pares i mares que van ajudar dirigint algunes de les 
proves. 
Vam acabar amb el repartiment de castanyes (a compte de l’ AMPA) i dels 
panellets fets pels més grans de l’escola.  
 
 
FESTA DE NADAL 
Els dies previs al Nadal, a l’Escola es preparen diverses activitats 
relacionades amb aquestes dates tan assenyalades algunes d’elles 
organitzades pels pares i mares. Entre elles, vam tornar a trucar a l’Oncle 
Buscall que va venir el 15 de desembre a portar el tió a l’escola per tal de 
que el dia 18 els 
nens i nenes 
d’infantil 
poguessin fer-lo 
cagar cantant la 
cançó. 
 
Com altres anys, 
vam demanar a les 
famílies 
l’aportació de 
material per a la 
preparació dels guarniments, la seva col·laboració confeccionant-los i 
també per penjar-los. Aquest cop han estat pinyes, branques, cartrons, 
tubs de paper, etc. Vàries tardes del mes de desembre l’AMPA va 
organitzar tallers de manualitats a la ludoteca, on podien participar tant 
petits com grans, per tal de crear els guarniments que anirien als porxos i 
al teatre de l’escola.  
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CARNESTOLTES   
El dia 16 de febrer van celebrar la festa del Carnestoltes d’aquest any fent 
una gran rua pel Passeig de Lluis Companys on tots els nens i nenes, 
mestres i els pares que van poder van participar. Els pares també van 
col·laborar en la confecció de les disfresses de comparsa de infantil i 1º i  
2º de primària Enguany la rua es va fer conjuntament amb els nois i noies 
de l’institut Pau Claris. L’ambientació va córrer a càrrec de la batucada que 
conformen els nois de sisè de l’escola i els alumnes de l’institut. 
Com ja és una tradició, l’AMPA, es va encarregar d’oferir la  esperada 
xocolatada amb melindros. 
 
 
SETMANA DE SANT JORDI O CULTURAL 
Com altres anys, amb motiu de la diada de Sant Jordi, l’AMPA participa 
organitzant la setmana dels conta-contes per part de mares, pares, avis, 
àvies, tiets... de l'escola a la biblioteca i, com cada any, els nens i nenes 
estaven encantats.   
Aquesta va ser una iniciativa que es va proposar fa ja anys i que va tenir 
molt bona valoració per part del claustre, per això s’ha continuat 
proposant aquest curs. 
Durant la setmana cultural van ajudar a l’escola buscant famílies que 
poguessin ajudar a les classes a fabricar gegants i capgrossos a la setmana 
dedicada a les tradicions catalanes. 
 
 
DINAR DE TARDOR i SOPAR A LA FRESCA   
Aquest curs hem continuat amb la tradició dels dinars de la tardor a inicis 
de curs, i el sopar a la fresca per acomiadar-lo. 
El primer el van fer el diumenge 15 de novembre. 
Aquest cop la unió de famílies valencianes i pares argentins (cuiners 
professionals) va aconseguir no només preparar paella si no que també 
van oferir-nos fideuà de peix. Gràcies a la col·laboració de diverses 
famílies de l'escola, vam poder aconseguir els fogons per fer el foc, les 



8 
 

paelles, les bombones de butà i tots els estris necessaris per poder portar-
la a terme. 
Com altres vegades, les famílies que volien venir s'havien d'apuntar amb 
antelació i pagar un preu de 4€ els adults i 3€ els petits. 
Com ja vam fer el curs 
passat, i per tal de ser 
coherents amb el projecte 
Agenda 21  
(Escola+Sostenible), del que 
l’escola forma part, vam 
intentar generar els mínims 
residus possibles. Vam sol·licitar els plats reciclables a l’escola i pel que fa 
als gots, els vam sol·licitar en préstec al CRAJ que promou l’educació 
ambiental. 
L'AMPA s'encarregava de comprar tot el necessari per a la paella, la 
beguda, les postres, cafè, pa. Vam demanar taules i cadires a la seu del 
districte que ens les va portar i les va venir a recollir. 
Les famílies portaven el primer plat i algunes postres que després 
compartíem entre tots. 
Enguany l’assistència va ser tan nombrosa que vam haver de tancar 
inscripcions una setmana abans del dinar. Com hem ofert en altres 
ocasions, les famílies que no compren els tiquets poden assistir al dinar 
portant-se el tupper de casa, i l’AMPA aporta begudes, postres i cafè per 
a tothom. 
Vam poder gaudir de l'actuació de màgia dels nens i nenes més grans de 
l’extraescolar de màgia i els pares del Jep que van fer de presentadors. 
Vam acabar amb la sessió musical habitual per poder ballar una mica. 
 
El següent sopar el vam fer el dissabte 16 de juny per tal de que fos una 
festa de comiat de curs. 
A la tradicional graellada de carn, enguany vam afegir l’opció vegetariana, 
amb una organització similar. Ens havíem d’inscriure amb antelació i pagar 
un preu de 4€ per adult i 3€ per nen/a. A canvi, se’ls hi donava uns vals a 
bescanviar el dia del sopar. Això ens permet poder saber amb antelació 
quina quantitat de carn, verdures i begudes hem de comprar. 
L’AMPA s’encarregava de la compra de la carn, la beguda, el pa i fruita. 
Les famílies portaven els primers plats i postres que desprès, continuant 
la línia d’anteriors dinars, es compartien.  
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Vam tornar a demanar taules i cadires a la seu del districte a més de focus 
de llum que ens il·luminin el pati a la nit. 
I com ja vam fer al dinar a la fresca vam sol·licitar els plats reciclables a 
l’escola i pel que fa als gots, els vam sol·licitar en préstec al “L’espai jove 
de Gràcia”, que promou l’educació ambiental. 
Vam llogar dos neveres a l’empresa Don Hielo, per tal de poder tenir les 
begudes i la fruita fredes tota la nit. 
Com és habitual, vam acabar amb la sessió disco per a disfrute de petits i 
grans. I aquest cop vam fer un tallers de manualitats, coordinats per la 
Maria de la Junta, amb la intenció de preparar els regals que se’ls donaria 
a l’Andrés i l’Aurora, cuiners del Pere Vila que es jubilaven. 
Com sempre, aquesta és una de les activitats millor valorades de totes les 
que fem. 
 
 
FESTIVAL D’EXTRAESCOLARS 
Aquest curs, hem tornat a celebrar festival d’extraescolars a final de curs. 
Al mes de juny, i per tal de que les famílies poguessin veure que havien 
fet els seus fills i filles durant el curs en les extraescolars, vam oferir : 
- el dia 10 de juny jornada de portes obertes a l’activitat de piscina. 
- el dia 13 de juny el festival d'extraescolars de judo, màgia, expressió 
corporal, taller 
de titelles i 
teatre, disco 
dance i cuina al 
Teatre de l' 
escola i als 
porxos. Va 
concloure amb 
un pica ofert per 
l’empresa 
DIVERS, Serveis Esplai (empreses que ens porta aquestes activitats) i 
l’AMPA. Aquest cop, Sabrina i els nens i nenes de l’extraescolar de cuina 
també ens van convidar a una crepada als porxos, cuinats al moment pels 
propis nens i nenes que han cuinat durant tot el curs. 
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- el dia 14 de juny vam organitzar el partit de bàsquet amb els nens i nenes 
de l’extraescolar contra pares i mares. Al final també van concloure amb 
un pica-pica ofert per l’AMPA. 
- el dia 15 vam fer el mateix iniciació a l’esport i futbol. Els primers van fer 
una demostració a la pista de les coses que havien aprés durant el curs 
deixant pas després als nens i nenes de futbol que vam fer un partit contra 
pares/mares. Va concloure amb un pica-pica ofert pel Servei d’Esplai 
(empresa que portava aquesta activitat) i l’AMPA. 

 
 

3.2. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS  
Aquest curs ha estat molt especial en relació a les extraescolars. A finals 
del passat any es va demanar a tots els nens i nenes de l’escola que ens 
expliquessin quines extraescolars els agradaria fer el proper curs. De totes 
les propostes recollides es va fer una llista per a trobar les activitats més 
votades. D’aquesta manera van sorgir les noves activitats de màgia, cuina, 
teatre i titelles i activitats tan tradicionals com a el bàsquet i el futbol. 
La graella d’extraescolars d’aquest curs han estat:  
 
 
 
DILLUNS: de 16:30 a 17:30 
De P3 a P5: Iniciació a l’esport. 
Primària: Judo, futbol i màgia. 
  
DIMARTS: de 16:30 a 17:30 
De P3 a P5: Expressió Corporal. 
Primària: Bàsquet 
 
DIMECRES: de 16:30 a 17:30  
De P3 a P5: Taller de titelles i teatre. 
Primària: Futbol. 
 
DIJOUS: de 16:30 a 17:30  
De P3 a P5: Cuina sense focs. 
Primària: Disco Dance i bàsquet. 
 
DIVENDRES: de 16:30 a 17:30 
Natació (fins les 19h) per a tots els cursos 
Primària: Cuina sense focs. 
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Hem continuat oferint el servei d’ acollida del matí (de 8 a 9). Ho hem fet 
amb monitores de TENO.  
 
 
INICIACIÓ A L’ESPORT 
Activitat portada per monitora de Fundesplai amb una mitjana de 8 
alumnes d’infantil que van participar en aquesta activitat amb molt bona 
acollida. 
Es proposarà pel proper any. 
 
 
MAGIA 
És una de les activitats que han entrat noves aquest curs i que va ser 
escollida pels nens i nenes el passat curs.  
Les monitores han estat contractades a través de Fundesplai. 
Va haver una mitja de 12 nens i nenes apuntats i ha estat un gran èxit de 
participació i la valoració ha estat molt bona.  
El proper anys es proposarà de nou però intentant separar 1er, 2o, i 3er de 
4rt, 5è i 6è per a poder adaptar millor l’activitat per edats. 
 
EXPRESSIÓ CORPORAL 
Patrícia, la monitora, repeteix del curs passat. Hem fet un únic grup pels 
nens i nenes de P3, P4 i P5 on hi havien 11 inscrits.  
La valoració és molt bona i pel proper any es proposarà de nou.  
 
 
TALLER DE TITELLES I TEATRE 
Igual que la màgia, aquesta activitat es nova d’aquest curs i va sorgir de els 
propostes dels nens i nenes de l’escola. 
Patrícia, ha estat la mestra. La participació de nens i nenes ha estat petita 
(6 nens durant el curs). Però es valora molt positivament per part de les 
famílies i de l’AMPA. La idea es proposar-la de nou el proper any. 
 
 
CUINA SENSE FOCS 
Una altra activitat nova d’aquest any que també va ser escollida pels nens 
i nenes de l’escola. 
Sabrina va ser l’encarregada de portar l’activitat. Tant els dijous (8 nens i 
nenes d’infantil) com els divendres (12 nens i nenes de primària) havia 
aforament complert. 
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La valoració per part dels nens i nenes i de les seves famílies ha estat 
extraordinària i de ben segur que es proposarà de nou el proper any amb 
alguna modificació com a la de separar infantil per una banda, 1er, 2on i 
3er per una altra i finalment agrupar 4rt, 5è i 6è. 
 
 
DISCO DANCE 
Durant molt anys va ser una activitat portada per l’Eva, monitora de 
l’escola molt estimada per nens i nenes de l’escola. Aquest curs es va haver 
de buscar una altra monitora des de Divers. 
Tot i el canvi de monitora, les nens i nenes ho han passat molt bé i gaudir 
de l’activitat. 
Ha hagut una mitja de 10 nens i nenes  apuntats i es proposarà per l‘any 
vinent. 

 
 

 
JUDO 
Ha hagut una assistència variable a aquesta activitat d’uns 8-10 nens i 
nenes.  
Va ser una activitat portada per monitora de Fundesplai i s’intentarà tornar 
a proposar el proper any. 
 
PISCINA 
Aquest curs hem ofert aquesta activitat per els nens i nenes d’infantil i hem 
ampliat a primària també, com ja vam fer l’any passat. Hi havia 31 inscrits. 
Com sempre, ho fem al Poliesportiu de l’Estació del Nord. 
Estem satisfets amb l’activitat, i els nens i nenes sempre s’ho passen molt 
bé. Vam contractar el servei d’acompanyament a monitores de la Fundació 
Catalana de l’Esplai. 
 
 
FUTBOL 
Aquest curs hem tornat a oferir futbol amb 14/16 nens i nenes inscrits. A 
l’igual que el curs passat, volíem inscriure el grup en una competició 
portada a terme pel Consell Esportiu de Barcelona, però no ho van poder 
tirar endavant perquè en el moment de fer la inscripció no hi havia prou 
nens de l'edat demanada inscrits (a partir de 3r). 
Per això, la Fundació Esplai, entitat que porta a terme aquesta activitat, 
sabent com els agrada als nens i nenes fer partits  contra altres equips, van 
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organitzar un parell de partits amistosos amb altres escoles de Barcelona i 
ens van convidar a participar en una lliga organitzada amb motiu de la festa 
anual d'aquesta entitat al Prat de Llobregat. 
Com sempre, els nens s'ho van passar molt bé. 
Vam començar amb un monitor i vist que havien molts nens a l’últim 
trimestre es va incorporar una nova monitora que ha congeniat molt bé 
amb la mainada. 
Ho tornarem a oferir el curs que ve i tornarem a intentar fer-ho amb 
competició que és el que realment els motiva. 
 
 
BASQUET 
Desprès de l’èxit del curs passat, vam tornar a oferir aquest esport 
contractant de nou als monitors mitjançant l’escola de bàsquet del Roser 
(entitat del barri), els quals van ser els mateixos del curs passat, cosa que 
va facilitar molt les relacions amb els nens i nenes des de el primer 
moment. 
Vam tornar a oferir dos grups, un pels més petits i un altre per als grans 
amb un total d’inscrits de 17. 
La valoració en general, ha tornat a ser molt bona, amb la qual cosa es 
continuarà oferint durant pròxim curs. 

 
  
3.3. ALTRES ACTIVITATS 

o Delegats de curs. 
o Merkadigne i Merkaroba. 
o Hortet. 
o Patis. 
o Jornada de portes obertes i preinscripció. 
o Web AMPA i butlletí AMPERE. 
o Club Excursionista Pere Vila. 
o Futbol de pares. 
o Xerrades i conferències. 
o Amics del Pau Claris. 
o Calendaris trimestrals. 
o Alfabet del Pere Vila. 
o Coral. 
o Patis oberts. 
o És hora de col·laborar. 
o Formació per part de la junta. 
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DELEGATS DE CURS 
Com cada any els delegats de curs escollits pels pares es van reunir, tot i que 
més tard de l’habitual, el 3 de febrer i el 8 d’ abril a través de mails i 
whatsApp. Hi ha hagut molt bona implicació dels delegats per demanar la 
col·laboració en activitats com festes, conta contes, enquesta de patis i totes 
les activitats de l’AMPA o de l’escola en les que participaven els pares. Hem 
tingut molts pares voluntaris a cada convocatòria i és mèrit dels delegats. 
També s’han recollit inquietuds i preguntes dels pares per derivar a l’AMPA 
o a l’escola. 
El funcionament ha estat molt bo però de cara al curs vinent s’ha de posar 
en marxa abans. També seria convenient diferenciar i aclarir les funcions dels 
delegats. 
Per acabar comentar que la delegada de P4A va posar en marxa una recollida 
de firmes al juliol per aconseguir que la tutora del curs no perdés la plaça. Es 
va fer en un temps record amb la col·laboració de l’AMPA i la delegada de 
P4B i ha estat un èxit col·lectiu! 
 
 
MERKADIGNO i MERKAROBA  
Com ja es va fer el passat any, els guanys obtinguts pels mercat, anaven 
destinats a les colònies de 6è. Part de la gestió i organització va recaure tant 
a les famílies de 6è com de l’AMPA. 
Aquest curs, i vist l’èxit del passat any, es va celebrar un primer mercat 
només de roba d’hivern a un 1 € cada peça. Ho vam fer el dia 16 de desembre 
amb un resultat més que digne. Els diner aconseguits (uns 102 €) els vam 
destinar a les colònies de 6è. 
El dia 20 d’abril va tenir lloc el Merkadigne d’aquest curs a l’escola. Aquest 
any vam repetir amb la pauta iniciada fa dos anys de intervenir més 
directament en la tria inicial del material recollit i en la preparació de les 
paradetes. Dies abans algunes mares van recollir i triar el material entregat 
pels nens i nenes de l’escola. Es va tirar, rentar i classificar el material. Les 
mares col·laboradores van muntar les paradetes (amb ajuda dels nens i 
nenes de 6è), van vendre i en acabar, van desmuntar les paradetes. 
Com sempre, cada nen que va portar coses va rebre del seu tutor/a un val 
bescanviable pel dia del Merkadigne, amb la qual cosa continua en la línia de 
ser més un mercat d’intercanvi que de recaptació de diners.  
 Les joguines segueixen essent els articles que més sortida tenen.  
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Aquest curs, a més, vam aprofitar uns melindros que van quedar de la festa 
del carnestoltes per vendre’ls amb xocolata, essent la recaptació de les dues 
activitats d’un 284 € que es van destinar a les colònies de sisè 
La roba que no es va vendre, va ser entregada a una organització d’ajuda a 
l’Equador que acabava de patir un terratrèmol. 
 
 
HORTET   
Seguint el projecte que es va iniciar el curs passat de portar l’hort des de 
l’escola, la nostra tasca ha sigut la de trobar un grup de famílies que 
col·laborés amb el Max, coordinador del projecte. L’objectiu d’aquest curs va 
ser adequar i millorar 
els espais destinats a 
plantar. En concret la 
idea era millorar 
l’hortet del Pere Vila 
situat al sorral (fer 
planters en alt amb 
pallets, començar a 
plantar en vertical a 
les reixes de la pista i a la barana de fusta que envolta el sorral). 
Des de l’AMPA es va demanar ja a la primera assemblea general del curs, 
pares que s’apuntessin al grup de treball del l’hort per a col·laborar en la 
millora. Durant el mes de novembre en Max va convocar trobades a les 
tardes per a fer les tasques de rehabilitació dels espais. 
Com a resultat, aquest any, l’hort ha tingut unes bledes, unes faves i 
maduixes excepcionals. 
Respecte a l’hort de l’institut, que es va proposar l’any passat, ha quedat 
parat a l’espera que l’institut trobi un coordinador de treball que lideri el 
projecte.  
Un altra tasca que fem habitualment és anar a buscar el compost i el 
mulching al viver dels tres pins, a Montjuic, i també les plantes que ens 
cedeixen des de l’agenda 21 (Ara en diuen Escoles + Sostenibles) Enguany 
s’ha encarregat l’escola directament. 
 Per últim, un grup de famílies s’ha encarregat del reg de les plantes 
ornamentals dels patis de l’escola durant l’estiu, per tal que resistissin fins al 
setembre. 
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PATIS  
Els espais exteriors de joc que disposa l’escola han sigut un dels nostres 
objectius des de fa temps. 
Cal tenir present que el projecte patis és un projecte d’escola i que com a tal 
es lidera des de l’escola. L’AMPA, com sempre, ha col·laborat buscant 
famílies que s’apuntin al grup de feina patis, demanant opinió, fent tasques 
directes de millora als espais i si s’escau aportarem diners per a portar a 
terme el projecte. 
A principi de curs vàries famílies de l’escola van pintar jocs al terra del pati 

que hi ha proper als porxos 
(un vaixell d’activitats, una 
via, un twister, etc) que ha 
estat un èxit a l’hora del 
pati i també a partir de les 
16:30 hores, especialment 
per a la mainada més 
petiteta.  
L’escola ha plantejat com a 

objectiu aquest curs el demanar l’opinió a totes les parts implicades a l’escola 
(nens i nenes, mestres, monitors de menjador, famílies) i buscar maneres de 
subvencionar el projecte. 
A final de curs l’escola ha recopilat totes les idees i la comissió mixta de patis 
s’ha reunit durant el mes de juliol amb els arquitectes de l’equip Straddle3, 
contactats per algunes famílies de l’escola per a començar el projecte dels 
espais exteriors. La primera intervenció es realitzarà al sorral al principi del 
proper curs. 
 
 
JORNADA DE PORTES OBERTES, PREINSCRIPCIÓ I REUNIONS 
INFORMATIVES 
L’AMPA va estar present per ajudar a respondre dubtes dels nous pares i 
mares. Hem col·laborat en totes les reunions que ha organitzat la nostra 
escola i el Consorci d’Educació relacionades amb la preinscripció de nous 
alumnes i a la reunió informativa de P3 del passat 28 de juny on es va 
demanar la dades de contacte i es va comunicar l’objectiu del proper any de 
voler arribar a tothom i de estar a prop a les famílies nouvingudes per ajudar-
les a integrar-se ràpidament a l’escola i a resoldre dubtes i neguits. 
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BLOG, FACEBOOK, WEB  AMPA   
L'AMPA Pere Vila compte, dins dels seus canals de comunicació,  un compte 
a Facebook on, amb certa regularitat, publica notícies, fotos, esdeveniments, 
sobre l'escola o temes que considerem poden ésser rellevants per a la 
comunitat de famílies del centre. Ara per ara tenim 168 amics de l'AMPA i 
esperem anar creixent cada any més, ja que considerem que és un canal 
important per difondre informació sobre les activitats tant de l'associació 
com de l'Escola. 
També hem creat un compte a Instagram per anar publicant fotos sobre 
activitats de l'Escola, aquest compte està enllaçat amb la de Facebook. 
Respecte al web de l’AMPA s’han comunicat totes les activitats proposades 
a través del web amb temps suficient per a que les famílies poguessin 
col·laborar i estar informades. Es va posar en marxar “els divendres de 
notícies” i cada final de setmana es publicava un post amb recopilació de 
notícies, de dintre i de fora de l’escola, que podien interessar a les famílies. 
Aquest any s’han publicat 127 notícies al web i el número de visites ha 
augmentat  a 3868 (any passat 2634), especialment durant el més de 
novembre i maig. La durada de les visites ronda el minut i mig. 
Cal fer conèixer el web. Cal que el web sigui més activa i més plural. Cal que 
la pròpia AMPA la faci servir com a eina de difusió de les notícies i activitats. 
L’objectiu d’aquest curs vinent: 
● Trobar més col·laboradors que publiquin notícies. 
● Aconseguir registrar a totes les famílies de l‘escola. 
 
 
AMPERE  
S’ha editat un número per repartir al mes de juny amb un recull dels diferents 
projectes i activitats que s’han portat a terme a l’escola durant el curs, ja 
siguin per part del l’escola com per part de l’AMPA. 
En aquest número, a més, van tornar a tirar endavant una secció que es va 
plantejar l’any passat, un taulell d’anuncis per aquells pares i mares que 
volguessin fer publicitat gratuïta del seu negoci o activitat. 
S’ha tret gràcies a la col·laboració de pares, mares i mestres. 
És una activitat molt ben valorada tant per part de les famílies com per part 
de l’escola fins al punt que de que ja han demanat en varies ocasions, la 
possibilitat de repartir un número a les famílies de P3 inscrites per al proper 
curs.  
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Com a novetat d’aquest curs, també s’han publicat dos “El petit Ampere”. El 
primer al mes d’abril i l’altre a principis de juny, amb una recopilació de 
noticies d’interès per a les famílies de l’escola.  
L’objectiu del Petit Ampere és que de manera resumida i en un sol full, 
apareguin les notícies que poden ser importants comunicar a les famílies de 
l’escola. Concentrar les notícies properes en un sol full informatiu amb un 
format molt més visual i clar. 
La iniciativa va ha estat molt ben valorada i es seguirà amb ell durant el 
proper curs. 

  
 
CLUB EXCURSIONISTA PERE VILA   
Aquest any hem continuat amb la iniciativa del Club Excursionista Pere Vila. 
Hem fet 2 sortides. 
La primera va ser el 29 de novembre. Sortida proposada per l’Albert, pare de 
l’escola, i que ens va portar  a “Resseguir el Rec Comtal”. Va ser una sortida 
per a tots els públics que ens va portar fins a Montcada. Van ser  uns 8 Km 
molt entretingut. 

La segona la vam fer el 
dissabte 8 de maig, de la ma 
de Miranda, mares de 
l’escola, que ens va proposar 
conèixer els jardins botànics 
de Montjuïc. Miranda treballa 
com a monitora de natura al 
museu botànic i va ser un 
plaer que ens expliqués un 
munt de coses interesant 
d’aquest espai tan 

desconeguts de la nostra ciutat. 
Aquesta és una altre de les activitats ben valorada per les famílies i molt fàcil 
d’organitzar. El problema amb el que ens trobem és que les possibles 
excursions al voltant de la ciutat (entorn Collserola) comencen a exhaurir-se 
i potser hauríem d’ampliar el radi d’acció. 
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FUTBOL DE PARES   
L’activitat de futbol per a pares segueix en marxa per cinquè any consecutiu. 
Com sempre, l’escola va col·laborar en la cessió́ de l’espai de la pista de 
l'escola per tal de poder quedar els dimarts a les 21:30 h.  
Aquest any contem també amb la participació d’un grup de pares de l’escola 
Cervantes. 
 
 
XERRADES I CONFERÈNCIES 
Aquest curs s’han coordinat dues xerrades a l’escola de l’Institut d’Educació 
de l’Ajuntament de Barcelona. 
La primera va tenir lloc el 19 de novembre del 2015 amb el tema “La 
comunicació a casa” que repetia de l’any passat. La segona va tenir lloc el 14 
de gener del 2016 amb el títol “El Bulling. Una responsabilitat de tothom”. 
Aquest curs les diverses ampes de la zona ens hem comunicat les dates de 
xerrades assignades per a que fossin d’assistència plural. 
 
 
AMICS DEL PAU CLARIS 
Aquest curs hem continuat amb l’activitat dels Amics del Pau Claris, poden 
constatar que aquest curs la iniciativa sí ha tingut èxit, ja que desprès d’un 
procés que ha durat 3 anys, finalment un total de 41 famílies de diferents 
escoles del barri el van sol·licitar com a primera opció, cosa inaudita fins ara.  
Hem participat en diferents reunions amb el Consorci, el districte, la direcció 
de l’escola Pere Vila així com amb la de l’Institut Pau Claris. Vam establir un 
calendari de trobades obertes a totes les famílies que estiguessin 
interessades en el tema per tal de traspassar la informació i respondre a les 
diferents inquietuds 
Hem fet dos trobades de famílies amb nens i nenes inclosos per tal de que 
es coneguessin i sabessin quins serien els seus companys del curs que ve. 
 
Hi ha molta il·lusió i moltes expectatives per al curs que ve a l’Institut i el 
compromís de l’AMPA es mantenir contacte amb la futura AFA de l’ institut 
per tal de tenir informació i poder passar-la a les famílies de 6è que vulguin 
contemplar el Pau Claris com una opció més per als seus fills i filles. 
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CALENDARI TRIMESTRAL  
L’objectiu d’aquesta nova iniciativa és millorar la comunicació amb les 
famílies de l’escola i intentar informar amb temps de totes les activitats 
organitzades. Així és com va sorgir la iniciativa d’un calendari trimestral. 
El calendari es dissenyà per a concentrar els tres mesos en un sol full divertit, 
atractiu i molt clar.  
Els tres calendaris trimestrals es van passar per motxilla a totes les famílies 
de l’escola i també es publicà al web de l’AMPA. 
La iniciativa ha estat molt ben rebuda i de ben segur que seguirà el proper 
any. 
 
 
ALFABET DEL PERE VILA 
Aquest any l'AMPA ha organitzat un concurs per crear la tipografia del Pere 
Vila. Tots els alumnes de l'escola van participar en el concurs, a través d'una 

activitat realitzada amb la 
col·laboració dels tutors 
durant la setmana cultural. 
Cada nen/a va presentar la 
seva proposta per a dues 
lletres, i un jurat format per 

pares, professors i personal no docent de l'escola va escollir una proposta 
per a cada lletra de l'alfabet. La primera aplicació serà l'actualització del 
disseny de les samarretes de l'escola, que es lliuraran a les noves famílies al 
principi del curs 2016-2017, conjuntament amb una exposició de totes les 
propostes. 
 
 
CORAL DE MAPES 
Al final de curs 2015-2016 s’ha proposat una nova iniciativa dirigida als pares 
i mares de l’escola per a començar a organitzar una coral de la ma de la 
Mònica, mare de l’escola. 
Durant aquest curs s’ha informat de la iniciativa i s’ha començat a recollir 
llistat de famílies interessades. 
Esperem que tiri endavant i la idea sigui una realitat l’any vinet. 
 
 
PATIS OBERTS 
Aquest és el segon any que l’AMPA es responsabilitza de la guarda dels patis 
després de l’horari lectiu. 
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Aquest any i només començar el curs, es van marcar unes normes per 
assegurar el bon funcionament d’aquesta iniciativa. 
● Tots els nens i nenes de l’escola, tant d’infantil com a de primària han 
d’estar acompanyat per un adult responsable. 
● A les 18 hores màxim es tancarà l’escola. 
● Es deu fer un us responsable dels espais. 
● Sempre haurà un membre del ‘AMPA responsable dels patis i que 
tancarà els patis abans de marxar. 
Es va fer una graella de responsables dels patis per a cada dia. 
L’objectiu del pròxim any és continuar amb l’activitat però aconseguir més 
famílies que puguin fer-se responsables de la guarda per a no carregar a uns 
pocs la tasca.  
Des de l’Ampa considerem que aquesta es una activitat primordial per a fer 
comunitat, un dels nostres objectius principals, ja que els nens poden jugar 
en un espai segur i familiar i les mares i pares poden xerrar i comentar temes 
comuns. El que creiem que s’ha de millorar és la cura dels nens per part dels 
pares, ja que de vegades s’han donat situacions per part dels nens que 
requerien el control d’un adult, com per exemple posar terra als lavabos o 
fer un us indegut de les joguines del sorral.  
Hem de remarcar que durant els patis oberts, l’escola ens fa responsables a 
la junta de l’AMPA del que pugui passar a l’escola. 
 
 
ÉS HORA DE COL.LABORAR 
A l’última assemblea de l’AMPA es va demanar la col·laboració dels pares i 
mares de l’AMPA per ajudar en tasques vàries i descarregar de feina a la 
Junta. Els grups de treball proposats van ser: 
● Extraescolar: ajudar a escollir extraescolars pel proper any. 
● Patis: participar en el grup de treball que desenvoluparà el projecte de 
patis portat per l’escola. 
● Dinar i sopar a la fresca: ajudar a organitzar el dinar i sopar del proper 
curs. 
● MerKadigne: ajudar a famílies de 6è a organitzar, fer tria i vendre 
durant els mercats del proper any. 
● Junta: ajudar directament a la junta. 
● Festes: col·laborar en les tasques de guarniments, oncle buscall, etc 
celebrats durant l’any vinent. 
● Bloc, facebook, web: trobar col·laboradors que publiquin notícies 
durant el proper any. 
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● Ampere: trobar persones que vulguin fer possible la revista i els petits 
amperes del proper any. 
● Ajuda puntual: pares i mares que no poden col·laborar de forma fixe 
en un projecte però si de forma puntual en allò que calgui. 
 
 
FORMACIÓ PER PART DE LA JUNTA. CONTACTE DIRECTE AMB FAPAC 
Un dels objectius de la junta actual de l’AMPA és la formació i la millora 
d’aspectes ens els que ens trobem mancances. 
Contactant amb el responsable de zona de FaPaC, el Nacho Pallàs, ens va 
aconsellar fer unes sessions que vam anomenar de “coaching”, en el que vam 
aprendre a organitzar qualsevol activitat que vulguem fer de manera molt 
detallada i amb una bona previsió en el temps. 
De fet, des de FaPaC ho aconsellen fer per a AMPES d’escoles amb una gran 
quantitat d’alumnes, on l’organització de les activitats és imprescindible per 
a l’èxit de les mateixes. 
Com a exemple vam organitzar el Planning del Sopar a la Fresca de final de 
curs. I hem de dir que funciona!! 
De cara al curs 2016-2017 seguirem posant en pràctica aquest mètode per 
tal d’organitzar les activitats proposades. 
També volem continuar formant-nos i millorant els aspectes que considerem 
més importants per tal de poder fer la nostra tasca el millor possible. 
 


