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1. AMPA PERE VILA
Seu

Despatx al costat del sorral

Passeig Lluís Companys, 18 · 08018 Barcelona

Horari atenció curs 2016-2017

De dilluns a divendres de 8.30 a 10.30 h

Junta

President: Giovanni Bedoya

Tresorera: Nuria Sanchís

Secretària: Esther Orozco

Vocals: Maria Farré, Cora Egger, Giulia Manenti, Laura Guijarro, Maite Sánchez

Administrativa: Marcela Pernet

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 una 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.

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 84 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 (AMPERE, web, xarxes socials)
 Patis oberts
 Extraescolars
 Dinar i sopar a la fresca
 Merkadigne (llibres, roba i tot)
 Club excursionista
 Escola de famílies (xerrades, tallers, espais per creixer)



 Projecte patis
 Projecte ludoteca
 Festes de la diversitat
 Ajudes puntuals

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 2016-2017 són les següents:

 Festa benvinguda noves famílies
 Castanyada
 Festa de Nadal
 Carnestoltes
 Festa diversitat
 Dinar de tardor i sopar a la fresca
 Festival d’extraescolars

FESTA BENVINGUDA NOVES FAMÍLIES
Tal com es va fer a principis del curs anterior, el 29 de setembre es va celebrar el berenar de

benvinguda per a les famílies que venen noves a l'escola (especialment les de preescolar). Es va

preparar un petit pica-pica al sorral de l'escola, i els membres 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 activitat tant per part de

les famílies assistents com per part de l’AMPA.

Es va aprofitar per repartir tríptics informatiu de l‘AMPA, calendaris trimestrals de l’associació,

graelles d’extraescolars a les famílies assistents.

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

El dia 27 d’octubre vam quedar un grup de pares/mares a la cuina per tal de tallar les castanyes

que el cuiner havia de torrar el dia següent.

El divendres 28, i com ja ve essent tradicional a la nostra escola, al 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 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.

A 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 13 de desembre a portar el tió a l’escola per tal 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 vam reciclar guarnits

d’altres anys per l’entrada del

pati i vam pintar notes

musicals per l’escenari del

teatre. Diverses tardes del mes

de desembre, l ’AMPA va

organitzar uns tallers de

manualitats a la ludoteca, on podien participar tant petits com grans, per tal de crear els

guarniments que anirien i al teatre de l’escola.

CARNESTOLTES
El dia 16 de febrer van celebrar la festa del Carnestoltes d’aquest any fent una gran rua pel Passeig

de Lluís Companys on tots els nens i nenes, mestres i els pares que van poder van participar.

Aquest any la disfressa va ser lliure. 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 l'esperada xocolatada amb melindros.



FESTA DE LA DIVERSITAT
El dia 17 de Juny es va celebrar la primera Festa de la diversitat o de les cultures.

Aquest projecte va sorgir com a part d'una subvenció per a la integració de les famílies presentada

per l'escola. Es tracta, doncs, d'una comissió mixta AMPA-escola.

Com a part del justificant per rebre la subvenció es va planificar realitzar en el període 2016-2018

tres festes on es representaran els països de les famílies del col·legi, agrupant-les per continents,

amb la idea que els “amfitrions” siguin els que s'impliquen en la seva elaboració.

El continent Americà (de nord a sud) va ser el primer, ja que compta amb més famílies en

el conjunt de l'escola. La coordinació la van dur a terme tres professors i tres membres de l'AMPA, i

es va convocar a participar a famílies americanes.

La festa va comptar amb 4 àrees: Cultura, jocs i tallers, gastronomia i actuacions. Va comportar

molt treball compartit però va tenir un gran èxit de participació i assistència, i una valoració molt

positiva per part de tota la comunitat escolar, i va assolir totalment l'objectiu.

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 vam fer el diumenge 13 de novembre.

L'AMPA s'encarregava de comprar beguda, fruita, 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 un primer plat i una amanida o postre, que després compartíem entre tots.

Com ja vam fer els cursos passats, 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.

Vam acabar amb la sessió musical habitual per poder ballar una mica.

El següent sopar el vam fer el dissabte 17 de juny per tal que fos una festa de comiat de curs.

A la tradicional graellada de carn, aquest any també 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 després, continuant la línia d’anteriors dinars,

es compartien.

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,

vam utilitzar per primera vegada els nous gots reutilitzables de l’AMPA.

Com és habitual, vam acabar amb la sessió disco per a disfrute de petits i grans. 

Com sempre, aquesta és una de les activitats millor valorades de totes les que fem.

Va ser un sopar molt especial al coincidir amb la primera festa de la diversitat dedicada al poble

americà. La participació va ser extraordinària i les famílies s’ho van passar molt bé.

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 9 de juny jornada de portes obertes a l'activitat de piscina.

- el dia 16 de juny últim dia de piscina amb jocs

- el dia 15 de juny el festival d'extraescolars de judo, expressió corporal, expressió musical,

disco dance, còmic i cuina al Teatre de l'escola i als porxos. Va concloure amb un pica-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 mateixos nens i nenes que han cuinat durant tot el curs.

- el dia 13 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 12 vam fer el mateix amb futbol. Els nens i nenes de futbol 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 de l’any passat 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 trobar les activitats més

votades. D’aquesta manera van sorgir les noves activitats de còmic, cuina, i activitats tan

tradicionals com el bàsquet i el futbol.

La graella d’extraescolars d’aquest curs és la següent:

DILLUNS
16.30h-17-30h

DIMARTS
16.30h-17-30h

DIMECRES
16.30h-17-30h

DIJOUS
16.30h-17-30h

DIVENDRES
16.30h-17-30h

Primària:
Judo i futbol

P3-P5:
Expressió corporal
Primària: Bàsquet

Primària: 
Futbol

P3-P5: 
Cuina sense focs
Expressió musical
Primària:
D i s c o d a n c e ,
Bàsquet i Còmic

Tots els cursos:
Natació (fins a les
19h)
Primària: 
Cuina sense focs

Hem continuat oferint el servei d’acollida del matí (de 8h a 9h), amb monitores de FundEsplai.

VALORACIÓ DE LES ACTIVITATS

EXPRESSIÓ CORPORAL
Patrícia, la monitora del curs passat, repeteix. Hem fet un únic grup per als nens i nenes de P3, P4 i

P5 on hi havien 13 inscrits.

La valoració és molt bona i pel proper any es proposarà de nou.

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 conduir l'activitat. Tant els dijous (10 nens i nenes d’infantil) com

els divendres (10 nens i nenes de primària) el grup estava ple.

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 curs, amb alguna modificació com la de separar infantil per una

banda, 1r, 2n i 3r per una altra i finalment agrupar 4t, 5è i 6è.

DISCO DANCE
Els nens i nenes s’ho van passar molt bé i van gaudir de l’activitat.

Hi ha hagut una mitjana d’11 nens i nenes apuntats i es proposarà per l‘any vinent.

JUDO
Hi ha hagut una assistència de 15 nens i nenes, i l’activitat ha estat tot un èxit.

Va ser una activitat conduïda per una monitora de FundEsplai i s’intentarà tornar a proposar-la el

proper any.

PISCINA
Aquest curs hem ofert aquesta activitat per a nens i nenes d’infantil i l’hem ampliat a primària

també, com ja vam fer l’any passat. Hi ha hagut 32 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 amb monitores de FundEsplai.

FUTBOL
Aquest curs hem tornat a oferir futbol amb 18 nens i nenes inscrits. Com el curs passat, volíem

inscriure el grup en una competició del Consell Esportiu de Barcelona, però no ho van poder tirar

endavant perquè en el moment de fer la inscripció no hi havia prou

nens inscrits de l'edat que es demanava (a partir de 3r). Per això, FundEsplai, entitat que porta a

terme aquesta activitat, perquè sabia que als nens i nenes els agradava molt fer partits contra

altres equips, van 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.

Ho tornarem a oferir el curs que ve i tornarem a intentar fer-ho en competició que és el que

realment els motiva.

BÀSQUET
Després de l’èxit del curs passat, vam tornar a oferir aquest esport de nou amb els mateixos

monitors a través de l’escola

de bàsquet del Roser (entitat

del barri), la qual cosa va

facilitar molt les relacions amb

els nens i nenes des del primer

moment.

Vam tornar a oferir dos grups,

un pels més petits i un altre

per als grans amb un total de

17 inscrits.

La valoració en general, ha

tornat a ser molt bona, amb la

qual cosa es continuarà oferint

durant el pròxim curs.

EXPRESSIÓ MUSICAL
Activitat per a infantil amb un total de 8 nens i nenes inscrits, que han fet una iniciació a la música

amb cançons, balls i ritmes.

CÒMIC
Activitat nova d’aquest curs que s’oferia a partir de 3r de primària. Ha anat molt bé per als 10

inscrits. Han acabat el curs amb la publicació del seu primer còmic. 

3.3. ALTRES ACTIVITATS
 Delegats de curs
 Merkadigne, Merkaroba
 Patis



 Pop up green
 Jornada de portes obertes i preinscripció
 Web AMPA i butlletí AMPERE
 Club Excursionista Pere Vila
 Xerrades i conferències
 Calendaris trimestrals
 Exposició alfabet del Pere Vila
 Noves samarretes de l’escola
 Gots AMPA
 Coral
 Patis oberts
 Tallers en família
 Taller Swedish Fit

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, 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, com per exemple del menjador.

El funcionament ha estat molt bo, sobretot de cara a la comunicació. També seria convenient

diferenciar i aclarir les funcions dels delegats de les de l’AMPA, ja que totes dues representen els

pares en diferents àmbits.

MERKAROBA
Es va celebrar el dia 1 de febrer d’enguany. Com en el curs anterior, les famílies i els nens de 6è es

van encarregar de la preparació, la difusió i la classificació de la roba, amb l’ajut de mares d’altres

cursos i de la junta de l’AMPA. 

Per fer-ho més festiu, es va vendre xocolata amb melindros i pastissos. 

La participació de les famílies va ser bona, i la recaptació també, que es va destinar a les colònies

de 6è. 

Vam comentar que potser es podria diferenciar els preus de cara a noves edicions, ja que vam

trobar que equips de neu, anoracs i botes d’hivern haurien de tenir un preu més elevat que la resta

de roba. Tota la roba es ven a 1€, potser les peces més grans es podrien vendre a 2 o 3€.

MERKADIGNE
Es va celebrar el 17 de maig. Enguany no el va organitzar les famílies de 6è, ja que les colònies ja

s’havien realitzat i vam pensar que la recaptació es podia destinar a una altra causa, a decidir per

l’AMPA.

Com sempre, entre vàries voluntàries es va classificar i triar el material recollit per tots els nens de



l’escola, es van muntar les paradetes i es van encarregar de la venda.

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.

Els patins i patinets es van rifar. Els números valien 1€, tot i que no va ver massa venda de

números.

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 aportant diners per a portar a terme

el projecte.

Durant el curs 2016-2017, amb

la col·laboració de pares i

mares de l'escola i de l'equip

d'arquitectes Straddle3, es va

posar en marxa la realització

d'un sorral, una cuineta i un

circuit lúdic, al pati de sorra de

l'escola. Un gruo de pares i

mares coordinat per la Nadia,

conjuntament amb l'equip de

Straddle3, van construi r

aquests mòduls treballant

durant uns caps de setmana i, ocasionalment, alguna tarda després de l'horari escolar. 

Gràcies al gran esforç de totes les famílies que van participar en aquest gran treball, s'ha

aconseguit un resultat molt bo i ara els nens i nens poden gaudir de les noves instal·lacions a

l'espai del sorral. 

A principis del curs 2017-2018 es farà una avaluació de l'estat del projecte per a poder planificar

les tasques a realitzar l'any vinent.

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 al mes de juny.



POP UP GREEN
Aquest any l’AMPA va participar a una iniciativa de la Biennal del Paisatge de Barcelona,

denominada “Pop Up Green”, en la qual entitats i veïns de Ciutat Vella van crear paisatges efímers

a la ciutat utilitzant plantes que es van distribuir el dia 29 de setembre a la plaça de la Catedral.

Les famílies que ho van voler van anar en grup a recollir plantes a la plaça de la Catedral. Les

plantes recollides van ésser plantades a a les jardineres de l’hortet el mateix dia, i es van

recol·locar de forma més permanent a les altres jardineres del sorral i a la reixa de l’escola durant

el primer cap de setmana de col·laboració per començar a rehabilitar el sorral de l’escola, dintre

del projecte patis que coordina l’escola i on les famílies col·laboren activament. 

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 ser 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, es segueix consolidant i re afirmant com a eina indispensable per

afavorir la comunicació entre les famílies i 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. 

Aquest any s’han publicat 104 notícies al web i el nombre de visites ha augmentat a 5188 (any

passat 3868), especialment durant els mesos d’octubre 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 mateixa AMPA la

segueixi utilitzant com a eina de difusió de les notícies i activitats.

REVISTA AMPERE i PETIT 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 de l’escola com per part de

l’AMPA. En aquest número, a més, vam tornar a tirar endavant una secció que es va plantejar fa

dos anys, 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. 

Com a novetat d'aquest any, amb l'ajuda de la Raquel, mare de l'escola, la impressió de la revista

es va fer amb el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) entitat que treballa per a la formació

i reinserció laboral dels interns dels centres penitenciaris catalans.

És una activitat molt ben valorada tant per part de les famílies com per part de l’escola, fins al punt



que ja han demanat en

diverses ocasions la possibilitat

de repartir un número a les

famílies de P3 inscrites per al

proper curs.

I vist l’èxit de “El petit Ampere”

durant el passat curs, s’han

t o r n a t a p u b l i c a r d u e s

d’aquestes petites revistes, un

a l’octubre del 2016 i una altra

durant el febrer del 2017, que

tenen com a objectiu agrupar

diferents notícies relacionades amb la nostra AMPA. 

L’objectiu del Petit Ampere és doble. Per una banda, resumir en un sol full les notícies que poden

ser importants per a les famílies de l’escola. Concentrar les notícies properes en un sol full

informatiu amb un format molt més visual i clar. I per una altra banda, intentar reduir al màxim el

paper entregat per motxilles.

La iniciativa segueix essent molt ben valorada i se seguirà amb ell durant el proper curs.

CLUB EXCURSIONISTA
Aquest any hem continuat amb la iniciativa del Club Excursionista Pere Vila. Com és habitual, hem

proposat dues sortides, una a la tardor i la segona a la primavera. Com sempre, les excursions són

aptes per a tots els públics i es pot arribar al lloc amb la T-10 o T-12.

Aquesta és una altra de les activitats ben valorades per les famílies i molt fàcil d’organitzar. Un dels

objectius que ens havíem marcat era poder fer excursions més enllà del parc de Collserola, cosa

que hem aconseguit en les dues ocasions. 

La primera excursió es va fer el

23 d'octubre al monestir de

Sant Jeroni de la Murtra, a

Badalona. Allà ens van fer una

visita guiada al monestir, i

després es podia dinar de pic-

nic allà mateix o es podia

continuar l’excursió fins al

poblat ibèric de Puig Castellar.

La tornada va ser més llarga

del previst, però tant els que

es van quedar al monestir com

els que van continuar caminant van coincidir que la sortida va ser molt interessant.

En la segona sortida, el 14 de maig, vam anar de Sant Boi a Sant Joan Despí, travessant el riu



Llobregat i els horts del seu marge. El trajecte va ser de 5km. Vam acabar l’excursió a l’edifici

modernista de la Torre de la Creu, de Josep Maria Jujol. Vam tornar a Barcelona amb rodalies des

de Sant Joan Despí. 

XERRADES I CONFERÈNCIES
Durant 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 16 de gener del 2017 amb el tema “Educació sexual”. La

segona va tenir lloc el 20 de

febrer del 2017 amb el títol

“ I n v e r tim e n e d u c a c i ó

emocional”. Aquestes dues

xerrades van ser escollides per

votació de les famílies de

l’escola que van co l·laborar en

l’enquesta proposada per

l’AMPA. 

Com ja vam fer l’any passat,

les diverses AMPAs de la zona

ens hem comunicat les dates de xerrades assignades a les xerrades per a que fossin d’assistència

plural.

A més i amb la creació de la nova comissió “Escola de famílies” es va demanar a les famílies quins

temes els inquietava i vam poder organitzar una xerrada molt interessant sobre nutrició el 23 de

maig de la ma d’una nutricionista infantil. 

La nova comissió “Escola de famílies” vol ser un equip actiu el proper curs 2017-2018 i té la

intensió de proposar tallers, xerrades i activitats d’interès comú per a tota la comunitat escolar.

Una de les propostes més interessant seran uns tallers d’educació emocional dirigida a mestres,

mainada i famílies. 

Tant la comissió d’escola de famílies, com l’AMPA i l’escola estem molt i l·lusionats amb la iniciativa.

CALENDARI TRIMESTRAL
L’objectiu d’aquesta iniciativa creada el passat curs 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.

Aquest curs també es va posar en marxa el calendari google per a intentar tenir un calendari

actualitzat dia a dia. Es veurà si es segueix pel proper curs.



EXPOSICIÓ CONCURS ALFABET DEL PERE VILA
A principi de curs es va realitzar l'exposició de les lletres dissenyades per tots els alumnes del

centre en el concurs que s’havia organitzat l'any anterior.

L’exposició es va muntar el dia 23 de novembre al porxo de l'escola. Un grup de pares i mares va

realitzar unes estructures amb caixes de cartró que feien de suport de les làmines amb totes les

lletres dissenyades a cada classe.

NOVES SAMARRETES DE L’ESCOLA
Com ja en els cursos anteriors, l'AMPA s'encarrega de realitzar i repartir la samarreta groga de

l'escola a tots els alumnes. 

Aquest any, a partir del concurs per a l'alfabet del Pere Vila realitzat el curs passat, es va renovar el

disseny de la samarreta i els alumnes de tots els cursos van rebre una samarreta nova.

També es va realitzar la versió d'adults de la samarreta, en venda a 9€.

NOUS GOTS DE L’AMPA
Durant el dinar i sopar de l’AMPA de l’any anterior per primera vegada s’havien utilitzat gots de

plàstic reutilitzables - prestats per associacions ciutadanes que promouen l'educació ambiental - en

lloc dels gots d’un sol ús. Aquest curs, seguint amb la idea d’intentar generar els mínims residus

possibles, vam dissenyar i realitzar gots reutilitzables personalitzats amb el logo de l'AMPA, que

s’utilitzaran en els dinars i sopars que se celebrin cada any, i també en totes les altres ocasions on

es pugui prescindir dels gots d’un sol ús (festa de benvinguda per a les noves famílies, festa de les

extraescolars, etc.).

A més del logo de l’AMPA, els gots també porten el logo de Fundesplai, entitat que ha finançat

aquesta iniciativa.

CORAL DE MARES I PARES
Aquest curs s’ha començat a

consolidar la petita coral del Pere

Vila.

El dia de trobada era el dilluns de

16:45 a 17:45 hores. 

Actualment hi han unes 10

persones apuntades i la Mónica

va preparar un repertori molt

variat com a Happy Day, El Rey

León, etc que va ajudar als nous

integrants de la coral a entendre una mica com va això de cantar en grup i no sota la dutxa. 

La coral va poder actuar al Merkadigne, a la festa de nadal i de la diversitat i fins i tot va sortir fora

de l’escola en una trobada de corals que es va celebrar al Part del Llobregat i on vam poder cantar



junt a dues corals més.

L’objectiu d’aquest curs es seguir, ampliar número de participants i obrir-nos a d’altres escoles de la

zona. 

PATIS OBERTS I TALLERS EN FAMÍLIA
Aquest curs hem rebut una subvenció per desenvolupar el projecte “Escola de tots i per a tots”. Un

dels objectiu d’aquest projecte és fer comunitat i fer sentir a totes les famílies que són una part

molt important del dia a dia de l’escola. És per això que seguim considerant imprescindible l’us dels

patis de l’escola com a punt d’encontre de les famílies i on mainada i família poguem gaudir de

l’escola i de la gent passant una bona estona. 

Es per això que aquest any, coincidint amb l’últim trimestre, l’AMPA va contractar a en Dani,

dinamitzador dels nostres patis. La seva tasca ha estat la de tenir cura dels espais oberts a l’escola

de 16:30 a 17:45 hores (tasca que fins al 2n trimestre es va fer amb la col·laboració de pares

voluntaris, com els anys anteriors), ajudar a coordinar les extraescolars de cada dia i la de

dinamitzar els patis organitzant activitats dirigides a totes les famílies de l‘escola. Amb aquesta

nova proposta volem engrescar a les famílies i trobar l’excusa perfecte per estar amb la mainada a

l’escola gaudint dels espais. 

Aquest any els tallers han estat els següents:

 27 d’abril. Taller de circ: Va ser un dia complicat per la pluja que va fer canviar l’ubicació del

taller a última hora. Tots els assistents vam anar a la ludoteca i en Dani ens va ensenyar a

fer girar plats, llançar el diabolo, fer globus amb formes, etc. L’activitat va tenir molt èxit

tant per part dels petits com a dels adults que vam assistir-hi.

 16 de maig. Taller de samarretes:

Va haver de nou assistència

màxima. L’activitat es va fer al

s o r ra l i e l s n e n s i n e n e s ,

acompanyat per les seves famílies,

i amb l’ajuda del Dani van poder

transformar una samarreta en una

bossa o motxilla que finalment es

va decorar amb pintures. Les

f a m í l i e s v a n v a l o r a r m o l t

satisfactòriament l’activitat.

 1 de juny. Taller de sucs: Per acabar els tallers del curs en Dani va organitzar un taller de

sucs. Va portar un munt de fruita, verdura, estris i tots vam poder preparar els sucs que

vam voler. L’assistència també va ser màxima i la valoració va ser extraordinària.

TALLER SWEDISH FIT
El grup de treball “Escola de famílies, xerrades i tallers” va organitzar una sessió de Swidish fit en

família el 12 de maig, només sortir de l’escola i de la ma de la Sabrina. Sabrina és mare de l‘escola i



monitora d’aquesta activitat de fitness en família. 

Es va organitzar front els porxes i sota un sol aplacador. Va ser una experiencia extrarodinària,

divertida i esgotadora.


