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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 2014-2015:   Matins: dilluns, dimarts, Dijous i Divendres de 8:30 a 10:30 hores Tardes:  dilluns i dimecres de 16:30 a 17,30 hores   COMPOSICIÓ DE L’AMPA :  Junta Directiva    Presidenta:  Maite Sánchez  Tresorer:   Pere Calleja Secretària:  Esther Orozco Vocals:  Nuria Sanchís, Susana Gil, Júlia Quintela, Giovanni Bedoya, Carmen Fernandez i Anna Ruiz Administrativa: Marcela Pernetti.  La junta de l’AMPA es reuneix un cop al mes com a mínim i, un cop al trimestre, es convoca una assemblea ordinària per a tots els pares i mares. També ens fan reunions regulars amb la Direcció de l’escola.   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 65 famílies , i la quota que hem pagat és de 25 €/família/any.  
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 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 les comissions formades i, si s’escau, crear-ne alguna de nova. Durant aquest curs es van formar les següents comissions  

- Comissió de festes 
- Comissió de web 
- Comissió de butlletí 
- Comissió Hort-Agenda 2 
- Comissió Club excursionista 
- Comissió Menjador 
- Comissió Sorral   Com a representant de l’AMPA al Consell Escolar del Centre és escollida Nuria Sanchis, encara que s’acorda la continuïtat de l’Anna Ruiz fins a final de curs, moment en el que assumirà el càrrec la Núria.  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.      
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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 2014-2015 són les següents:  

- Castanyada 
- Festa de Nadal 
- Carnestoltes 
- Setmana de Sant Jordi o Cultural 
- 2 Dinars a la fresca 
- Festival d’extraescolars   CASTANYADA 

Com cada any, al mes d’octubre vam celebrar la festa de la castanyada.  
El dimecres dia 30, 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 31, 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 comptar amb la col·laboració d’un pare 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 el tradicionals panellets que després van repartir entre tota l’escola. 
Per la tarda, i després de la bona experiència de l’últim any, 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, i uns jocs de bitlles fets amb ampolles d'aigua) 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.  
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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 16 de desembre   a portar el tió a l’escola per tal de que el dia 20 els nens i nenes d’infantil poguessin fer-lo cagar cantant la cançó.  Com altres anys, vam demanar a les famílies l’aportació de tetrabriks nets per tal de fer un arbre de nadal, així com també es va fer un a les reixes d’entrada de l’escola amb “trapillos”, una nova iniciativa d’unes mares d’infantil, així com les garlandes de roba amb les que vam guarnir tot el passeig central d’entrada. Aquest any també ens vam encarregar de la decoració del teatre pel festival que organitza l’escola.   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.   Com a AMPA, aquest any només vam col·laborar amb l’oferiment de la ja tradicional 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.  A més a més, vam col·laborar amb l’escola organitzant pares i mares que poguessin i volguessin assistir a les classes a fer una xerrada als nens i nenes sobre els invents, centre d’interès temàtic de la setmana cultural d’aquest curs.  Aquesta va ser una iniciativa que es va proposar el curs passat i que va tenir molt bona valoració per part del claustre, per això s’ha continuat proposant aquest curs.   DINAR DE BENVINGUDA i SOPAR A LA FRESCA    Aquest curs hem continuat amb la tradició dels dinars de benvinguda a inicis de curs, i el sopar a la fresca per acomiadar-lo.  El primer el van fer el diumenge 16 de novembre.  
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Vam tornar a fer un a paellada popular de pollastre halal que van fer uns pares de d’escola. Gràcies a la col·laboració de diverses famílies de l'escola, vam poder aconseguir els fogons  per fer el foc, les 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 3€ els adults i 2€ els petits.  L' Ampa s'encarregava de comprar tot el necessari per 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 tot.  Vam poder gaudir de l'actuació clown de la parella formada per l’Enric i l’Elisabet (pare i mestra de l’escola respectivament) i vam acabar amb la sessió musical habitual per poder ballar una mica.  El següent dinar, per acord pres en assemblea el vam fer el dissabte 13 de juny per tal de que fos una festa de comiat de curs.  Igualment que el curs passat,  vam fer una graellada de carn i l'organització va ser la mateixa. Ens havíem d’inscriure amb antelació i pagar un preu de 3€ per adult i 2€ per nen/a. A canvi, se’ls hi donava uns vals a bescanviar el dia del dinar, d’aquesta manera sabíem la quantitat de carn a encarregar. 
L’Ampa s’encarregava de la compra de la carn, la beguda, el pa , el cafè i fruita. Les famílies portaven els primers plats i postres que desprès, continuant la  línea d’anteriors dinars, es compartien.  
Vam tornar a demanar taules i cadires a la seu del districte a més de focus de llum ja que el van fer per la nit. 
Com ja vam fer el curs passat, i per tal de ser coherents amb el projecte Agenda 21 del que l’escola forma part, intentant 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: el primer dinar a la UAB (mitjançant el contacte d’una mare de l’escola), i els del sopar a la fresca, els hi vam demanar a “La fàbrica del sol”, equipament de l’ajuntament 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. 
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Com sempre, aquesta és una de les activitats millor valorades de totes les que fem. 
 3.2. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS    
DILLUNS:  de 16:30 a 17:30  Iniciació a l’esport de P3 a P5 Bàsquet   DIMARTS: de 16:30 a 17:30  Expressió Corporal de P3 a P5 Futbol Judo  DIMECRES: de 16:30 a 17:30   Expressió Musical de P3 a P5 Patins Circ Anglès  DIJOUS: de 16:30 a 17:30   Anglès P3-P5 Bàsquet  DIVENDRES: de 16:30 a 17:30  Futbol Disco Dance Natació (fins les 19h)  Hem continuat oferint el servei d’ acollida del matí (de  8 a 9). Ho hem fet amb monitores de TENO    
ANGLÈS  Una mitjana de cinc alumnes de pàrvuls van participar en aquesta activitat durant els tres trimestres. Vist el baix número de nens i nenes inscrits així com la diferència de nivells entre ells, s’ha acordat no tornar a oferir aquesta activitat durant el curs que ve, malgrat la valoració positiva que s’ha fet de la monitora. 
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EXPRESSIO CORPORAL  Aquest curs vam separar la dansa dels petits dels més grans, els quals van fer Disco Dance.  Respecte a la dansa, vam oferir una nova modalitat, apropant-se més a l’expressió corporal que a la dansa en si. Ho vam fer amb la Patricia persona amb la que vam contactar mitjançant una mare de l’escola.  Ha sigut una activitat d’un gran èxit havent  estat inscrits una mitjana de vint nens durant tot el curs, el que ens va obligar a contractar a una altre monitora que li donés suport durant la classe.   La valoració va ser molt positiva així que es tornarà a oferir el proper curs.  DISCO DANCE  Aquesta va ser l’alternativa a la dansa per als nens i nenes de primària. La vam tornar a oferir amb l’Eva com a monitora, i com sempre va comptar amb un total de dotze nens i nenes inscrits, molts dels quals són repetidors d’aquesta activitat des de fa uns quants anys. Els agrada molt i s’ho passem molt bé, cosa que posen en evidència durant el festival d’extraescolars que fem, essent un dels més esperats.  El tornarem a oferir el curs que ve.  
EXPRESSIÓ MÚSICAL  Hem tornat a contractar aquesta activitat a Servei Esplai.  Hem fet un únic grup pels nens i nenes de P3, P4 i P5 on hi havia cinc inscrits.   Tenin en compte el baix número d’inscrits i que l’activitat consisteix en una aproximació a  l’educació musical, cosa que ja fan de sobres a l’escola, sobretot amb el nou projecte de música que s’està portant a terme des de aquest curs, s’ha decidit no oferir aquesta activitat el proper curs.  PISCINA  Aquest curs hem ofert aquesta activitat per els nens i nenes d’infantil i hem ampliat a primària també. Hi havia 34 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. Al començament vam contractar tot el servei d’acompanyament a monitores de TENO, però quan ens vam veure obligats a ampliar el número de monitors, vam optar per contractar al monitor que ens feia Iniciació a l’Esport per als més petits, ja que vam considerar que 
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s’entenia molt bé amb les criatures, moltes de les quals també anaven a piscina. El vam contractar mitjançant la Fundació Catalana de l’Esplai    TALLER DE CIRC  Vam tornar a oferir circ. Onze nens i nenes van gaudir d’aquesta activitat dirigida pel Tomeu (monitor contractat per Diver’s que repetia per 4t any i el qual és molt apreciat tant pels nens i nenes com pels pares i mares).  Aquest curs, han continuat entre altres activitats, amb el trapezi, el qual agrada molt als nens i nenes.  Tots s’ho van passar molt bé i  van organitzar un espectacle dirigit pels propis protagonistes que van mostrar en el festival d'extraescolars.    FUTBOL  Aquest curs hem tornat a oferir futbol. 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 l' inscripció no hi havia prou nens de l'edat demanada inscrits (a partir de 3r).  En el transcurs del curs es van anar apuntant més nens però ja era massa tard per inscriure’ns en cap lliga.  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 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 amb competició que és el que realment els motiva.  PATINS  Vam tornar a oferir aquesta activitat dividida per a infantil i per a primària.  Vam començar amb els dos grups, però de seguida vam haver de cancel·lar el d’infantil per falta d’incrits.  El grup de primària es va poder tirar endavant amb 5 nens/nenes inscrits. Com que alguns d’ells repetien del curs passat, la monitora va 
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haver d’ampliar les diferents tècniques de patinatge urbà combinant-lo amb tècniques de hoquei patins.  És una activitat que agrada bastant als nens i nenes inscrits, però tenin en compte que són els mateixos d’aquest últims 3 anys, tenen un nivell molt alt de patinatge, així que ens estàvem qüestionant si el tornàvem a oferir el curs que ve o si oferíem una variació.  JUDO  Aquest curs vam oferir Judo en comptes d’ Aikido del curs passat.  És una activitat que ha tingut un gran èxit, havent de tancar el grup amb un total d’inscrits de 14 nens i nenes i restant uns quants en llista d’espera.   BASQUET  Desprès de l’èxit del curs passat, vam tornar a oferir aquest esport contractant de nou als monitors mitjançant  l’escola de basquet 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 23  La valoració en general, tant per part de monitors com de famílies ha tornat a ser molt bona, amb la qual cosa es continuarà oferint durant pròxim curs.   FESTIVAL D’EXTRAESCOLARS   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 12 de juny jornada de portes obertes a l’activitat de piscina  - el dia 15 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 16 vam fer el mateix amb patins 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. 
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 - i el dia 17 de juny el  festival d'extraescolars de música, dansa, circ i disco dance, així com una demostració de l’activitat de judo a  al Teatre de l' escola. Va concloure amb un pica pica ofert per l’empresa DIVERS i Serveis Splai (empreses que ens porta aquestes activitats) i l’AMPA.   3.3. ALTRES ACTIVITATS  
- Delegats de curs 
- Merkadigno i Merkaroba 
- Hortet 
- Sorral 
- Jornada de portes obertes i preinscripció 
- Web AMPA i butlletí AMPERE. 
- Club Excursionista Pere Vila 
- Futbol de pares 
- Xerrades i conferències 
- Amics del Pau Claris   DELEGATS DE CURS  

Tot i que el tema delegats depèn de l’escola i no pas de l’AMPA, la relació 
és molt estreta amb l’associació.  
Cap classes s’ha quedat sense delegats però ha estat molt difícil 
contactar amb molts d’ells. 
Com ja va passar l’any anterior, l’escola va fer una reunió a principi de 
curs amb tots els delegats i delegades de classe. A la reunió es van 
passar tots els contactes de delegats, es va entregar el llibret de les 
funcions que ha de desenvolupar el delegat i es va votar un coordinador 
de delegats. 
S’ha fet una reunió per trimestre on s’informava de les activitats, 
necessitat, notícies, neguits, ... Les reunions es convocaven pel doodle 
per aconseguir data i hora de reunió amb millor assistència. De forma 
continuada el coordinador comunicava la informació d’interès a través del 
correu electrònic. 
Els delegats i delegades es segueixen queixant que la majoria de MaPes 
no recorden entregar el full amb les dades de contacte, dades que 
faciliten la comunicació entre MaPes de la classe i els seu delegat/da. 
També es queixen que no tenen resposta dels pares de les seves classes i 
que es demana la col·laboració amb poc marge de temps i amb poca 
informació. 
 
Aquest curs ha estat difícil aconseguir la comunicació-col·laboració 
d’alguns delegats. Cal buscar eines, formes de millor aquest aspecte. 
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A final de curs es van proposar una sèrie de millores a l’escola com per 
exemple: la d’escollir delegats de classe al principi de les reunions d’inici 
de curs i no pas al final, que els tutors i tutores passin els contactes dels 
MaPes de la classe, fer una reunió dels delegats escollits amb les famílies 
del seu curs, passar als delegats el calendari d’activitats i amb informació 
completa tant de l’escola com a de l’AMPA, demanar als mestres i a la 
junta de l’AMPA que divulguin més la figura dels delegats per reforçar-la, 
penjar al web de l’escola el nom dels delegats i delegades de cada classe 
i si fos possible un correu electrònic de contacte i proposar reunió de 
delegats amb tutores de la seves classes a principi de curs. 
  MERKADIGNO i MERKAROBA  
Aquest curs, aprofitant el volum de roba que teníem acumulada de merkadignes anteriors, vam decidir fer un primer merkaroba, només de roba tot a un 1 €. Ho vam fer el dia 5 de febrer amb un resultat més que digne.  Els diner aconseguits (uns 90 €) els vam destinar a les colònies de 6è  
El dia 29 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 (amb ajuda de mestres, nens i nenes de 6è l’escola), vendre i desmuntar les paradetes.  Les joguines segueixen essent els articles que més sortida tenen.   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 la percepció és que segueix sent més un mercat d’intercanvi que no de venda, la qual cosa tampoc està malament.  Els diners recollits (161 euros) es van destinar a les colònies de sisè  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 adequar i millorar els espais destinats a plantar. En concret l’idea era poder destinar un nou espai a l’institut per a  ampliar l’hort, i així els nens grans de primària i de secundària poguessin també fer hort. 
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 Per això a principi de curs vam trobar-nos amb el responsable de l’hort del jardí botànic històric,(en Pere) aprofitant que una mare (Miranda) col·labora amb ell setmanalment. Els seus comentaris i consells ens van ser de gran utilitat. Per això vam refer l’espai de l’hortet situat al sorral, de tal manera que fos més accessible pels infants d’infantil plantar i treballar l’hort i  caminar pel costat, que anteriorment era molt estret i estava mal dissenyat.  Un diumenge al dematí ens vam trobar un grup de famílies i vam construir el nou hortet, separant amb fustes l’espai de plantació de l’espai de pas, i fent separacions pels diferents cursos, amb fustes i plantes aromàtiques.  Respecte a l’hort de l’institut, una comissió de mestres del Pere Vila i del Pau Claris van decidir la seva ubicació, disseny i construcció, tenint com a característica principal el que tots els materials emprats haurien de ser reciclats.   El procés ha sigut més lent, però a finals de curs ja es va poder veure l’espai del nou hort delimitat, amb les seves separacions interiors i les seves primeres plantes creixent.  Un altra tasca que fem habitualment és anar a buscar el compost i el mulching al viver dels tres pins, a Montjüic, i també les plantes que ens cedeixen des de l’agenda 21 (Ara en diuen Escoles + Sostenibles)  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.  
SORRAL   
 L’espai de jocs dels més petits ha sigut un dels nostres objectius, encara que no s’han complert les nostres expectatives de canvi. Aprofitant que un grupet de famílies de p3 volien incorporar elements nous de joc, vam muntar una comissió per gestionar-ho. Al principi tothom va aportar idees i propostes, però consensuant amb l’equip directiu vam decidir centrar-nos en millorar la seguretat del tobogan i decorar les tanques de la pista amb animals i figures de trapillo. Volíem transformar el tobogan en un petit rocòdrom i pintar espais de pissarra  on poder pintar amb guixos, afegint a més a més un tobogan més adient als petits. Després de moltes reunions, vam consensuar un projecte, però tot va quedar parat quan una brigada d’operaris va “restaurar” el tobogan, seguint una demanda anterior de la direcció de l’escola.   Vam construir una cuineta amb materials recuperats, però considerem que els elements de joc dels petits han d’estar construïts amb materials 
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molt resistents, ja que son molts els nens que hi juguen diàriament i es desgasten moltíssim. En quan a la decoració amb trapillo podem dir que sí ha complert les nostres expectatives. Dóna un punt de color a les tanques, és econòmic i no interfereix amb altres elements; això sí, només és un element decoratiu, els nens no poden interaccionar amb ell.   JORNADA DE PORTES OBERTES, PREINSCRIPCIÓ I REUNIONS 
INFORMATIVES 
 
Aquest any la data marcada per les portes obertes va ser el 26 de febrer 
pel matí. 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 
29 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 integrar-se ràpidament a l’escola i a 
resoldre dubtes i neguits. 
 WEB  AMPA    Aquest curs s’han comunicat totes les activitats proposades per l’AMPA a 
través del web amb temps suficient per a que el MaPes poguessin 
col·laborar i estar informats. 
S’han posat en marxa durant aquest curs una sèries de millores per 
augmentar el tràfic de la pàgina. 
 S’ha modificat l’aspecte del web per fer-la més usable. 
 les notícies que apareixen al web  es publiquen directament al 

Facebook, 
 S’han creat dues seccions noves. Una la del “Taulell d’anuncis” i una 

altra de “ L’escola Pere Vila al món”. 
 Amb ajuda de l’escola s’han demanat dades de contacte a tots aquells 

MaPes nou vingut curs 2015-2016, tant associats com no i  els estem 
registrant. 
 

Aquest any s’han publicat el doble de notícies que l’any passat (hem 
passat de 68 a 115 entrades d’informació) però el número de visites 
encara segueix baix (2634 visites front les 2491 de l’any passat) a l’igual 
que el nº de usuaris que es mantenen més o menys estable al voltant 
dels 1585. 
 
Objectius de l’any vinent: 
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 Registrar a tots els pares i mares de l’escola siguin o no associats. 
 Intentar que les notícies i comunicats de l’AMPA es facin a través 

del web i no a través de mail per afavorir el tràfic de la pàgina. 
 Promoure la participació de la gent tant de forma directe, fent 

entrades de continguts com  de manera indirecte, aportant material 
interessant de publicar (articles, fotografies, notícies, etc.).  

 
Cal fer conèixer el web. Cal que la 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. 

 
 
BUTLLETÍ   
 
Respecte al butlletí "Ampere", tal i com ja van fer el curs passat, només 
vam  editar 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 tirar endavant una secció que es va 
plantejar anys enrere, un taulell d’anuncis per aquells pares i mares que 
volguessin fer publicitat gratuïta del seu negoci o activitat. 
 
Es va treure 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.  Continua pendent el replantejar que ens van fer el curs 
passat de contemplar la possibilitat d’anar incorporant notícies o articles 
elaborades pels nens i nenes més grans per tal de que fos un treball 
conjunt entre tots els sectors de l’escola. 
 
Potser el pròxim curs. 
 CLUB EXCURSIONISTA PERE VILA    Aquest any hem continuat amb la iniciativa del Club Excursionista Pere 
Vila. 
 
Hem fet 2 sortides. 
Vam proposar la primera per al dia 29 de novembre per anar a Santa 
Fe del Montseny per tal de gaudir de la tardor amb tot el seu esplendor 
en aquest paratge, però amb motiu de la pluja i l’estat d’alerta general 
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per ventades, ho vam haver de cancel·lar, però a demanda d’algunes 
famílies, vam proposar una alternativa que vam fer el dia 14 de 
desembre, quan vam tornar a la nostra estimada serralada de 
Collserola, anant des de el pantà de Valvidrera fins Sant Feliu de 
Llobregat. 
 
La segona la vam fer el diumenge 10 de maig, que aquest cop sí que 
vam poder anar a Santa Fe del Montseny i gaudir en aquest cas dels 
colors de la primavera. 
Va ser tota una experiència en quant a organització. Vam contractar el 
servei de dos autocars per poder anar. Les persones interessades 
s’havien d’apuntar i pagar un preu de 3€ per tal de cobrir una part de les 
despeses del lloguer. La resta ho posava l’AMPA. 
La sortida va anar molt bé i va ser molt ben valorada per les persones 
que vam participar, però l’ import de la despesa es difícil d’assumir per 
la nostra associació, per la qual cosa s’ha de valorar si es torna a oferir 
una sortida d’aquest tipus o bé millor limitar-nos als principis bàsics del 
Club Excursionista.(anar a llocs on es pugui arribar amb transport 
públic). 
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. 
  FUTBOL DE PARES    Per quart any consecutiu els pares que així ho volien, han anat quedant per jugar a futbol. Com sempre, l’escola va col·laborar en la cessió de l’espai del pati de l'escola per tal de poder quedar els dimarts a les 21:30 h.  És una activitat molt ben considerada però en la que sempre participen les mateixes persones per la qual cosa ens vam replantejar el tornar a fer difusió d’una manera més amplia d’aquesta activitat per donar-la a conèixer entre  les noves famílies de l’escola.  XERRADES I CONFERÈNCIES  Davant el neguit percebut per unes quantes famílies de l’escola repecte al tema dels polls, ens vam posar en contacte amb les infermeres de l’equip de salut del districte per tal de que vinguessin a la nostra escola a fer-nos una xerrada sobre els Polls, vida i costums, mitologies i llegendes urbanes. Ho vam fer el dia  27 de gener i ens va servir per saber quatre coses sobre com combatre’ls i prendre mesures preventives.  
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El dia 6 de maig, gràcies a l’ interès d’una mare de l’escola que coneixia a les autores del llibre, vam poder fer la presentació a la biblioteca de la nostra escola del llibre   “Les bibliotecàries. Diari de la biblioteca popular Pere Vila 1933-1939” , presentació on vam ser convidats mares, pares, mestres i representants del Consorci i del Districte.   AMICS DEL PAU CLARIS  Durant aquest curs hem continuat formant part d’aquesta iniciativa per tal d’intentar canviar la matrícula en relació a l’Institut, però malgrat tots els esforços per part de l’ Institut, del Consorci i pels representants de les diferents ampes que formem part d’aquest grup, els resultats de la demanda de places a l’institut ha sigut decebedor. Hi ha moltes pors per part de les famílies a fer aquest primer pas.  Ens haurem de plantejar com continuar el pròxim curs.    


