
 
ACTA de la 4ª REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’AMPA DEL CEIP  VILA OLÍMPICA  
CURS 2009-2010 
 
Data: 8 de febrer de 2010, de 21:30 a 24:10 
 
Lloc : Hotel @Icaria.bcn 
 
Assistents   
President: Joan Altés  
Vice-presidenta: Mònica Rodríguez 
Tresorer: Yann Barlerin 
Secretària: Marisa García 
 
Vocals Comissions: 
Nicole Niess (Festes)  
Teresa Segura (Camí Escolar)  
Carmina Wiegerinck (Sostenibilitat) 
Albert Girona (Comunicació)  
Belen Espinós (Extraescolars)  
 
Cristina Vivas (mare de L'Estel P5 i Maria P4)  
 
 
ORDRE DEL DIA: 
 

1- Nova Comissió de Rua de Carnestoltes 
2- Consell Escolar 
3- Les Comissions exposen línies de treball 
4- Temes pendents  
5- Altres 

 
1- Nova Comissió de Rua de Carnestoltes 

 
Cristina Vivas (mare de L'Estel P5 i Maria P4) en resposta a la convocatòria de la 
Vicepresidenta s’encarrega aquest any per primera vegada d’organitzar la participació de 
famílies de l’escola en la Rua de carnestoltes de la Coordinadora d'Entitats del Poblenou 
el dissabte 13 de febrer. Primer de tot planteja si te sentit una Comissió independent o si 
es podria integrar la Rua dintre de la Comissió de Festes. La Vocal de Festes respon que 
ells es concentren en activitats que es realitzen dintre de l’escola i que tenen ja bastant 
feina 
També explica que van organitzar el dia 6 de febrer un taller per a famílies per a que els 
nens preparessin la disfressa als seus pares. Hi van participar uns 40 adults, ja que es 
van fer uns 40 barrets. Respecte del finançament de la nova Comissió, prepararà un 
pressupost de despeses que presentarà a la Junta per tal de destinar una partida al 
pressupost de l’any vinent. Es preveu que les famílies que vulguin participar en la rua 
col·laborin en les despeses. Cristina li va explicar a la Directora personalment com s’havia 
desenvolupat el taller, que va ser vigilat per na Conxita. 
 
 
 



 
1- Consell Escolar.  

 
La Vocal de Sostenibilitat i el President, ambdós membres del Consell de l’escola, ens 
expliquen l’últim Consell Escolar- Direcció van presentar el Pla d’Autonomia de Centre, 
que es el document de referència de funcionament de l’escola i que es presenta a 
Ensenyament de la Generalitat per demanar una prorroga de tres anys més. En el 
document estan relacionats els horaris, els mestres de l’escola amb la seva formació 
l’assignació d’espais, els alumnes que tenen reforç, ect. Aquest document es de lliure 
consulta per a les famílies. 
 
També Direcció van explicar la relació de material que han aconseguit amb els punts 10 
PCtablets pendents d’arribar, 3 pissarres grans i un microscopi adaptable a l’ordinador. 
 
Alguns cursos de l’escola participaran en un concurs convidats pel Departament 
d’Ensenyament amb escoles del Districte de New York, USA en relació al consum diari de 
calories. 
 
Aquest curs emfatitzen l’ús de la Biblioteca de l’escola, que estarà oberta més hores, a 
més de durant el pati del migdia, quan la utilitzen els nens que dinen al menjador, s’obrirà 
al pati del matí, perquè també pugui ser utilitzada pels nens que no dinen a l’escola.  
La mestra de reforç pedagògic Antònia Payà, acudeix un dia a la setmana i organitza 
tallers d’escriptura amb els nens i nenes. 
  
Un altre tema del Consell va ser la inscripció per al proper curs. Ha començat el període 
d’inscripció. S’ha fet la Jornada de Portes Obertes a la que va assistir el President com a 
representant de l’AMPA. Es destaca que en P3 hi ha pocs germans . Es reunirà el Consell 
properament per repassar les sol·licituds d’inscripció 
 
Respecte del tema de l’agermanament amb una escola de l’Africa, programes ASED 
(Associació Solidària Escoles Dogons www.escolesdogons.blogspot.com , proposat per 
Marta Vidal membre del Consell, està pendent que algú de l’ONG vingui a l’escola a 
explicar el projecte i a concretar la recollida de material portar a Mali al març.  
 
 

2. Les Comissions exposen línies de treball 
 
Comissió de Comunicació 
 
El vocal ens explica que la nova newsletter de l’AMPA, l’AMPASSA-TE’L està funcionant 
amb una distribució de 350 adreces de e-mail, que pràcticament abasten a totes les 
famílies e l’escola.. Nomes resten pendents dos grups que no s’ha rebut els llistat 
d’adreces de les famílies per part dels Delegats de curs. 
També explica que aquesta newsletter els hi porta bastant feina, ja que han de discriminar 
les noticies que els hi arriben , confirmar-les, corregir-les, posar-les dia i hora si es tracta 
d’un evento, fins i tot la correcció gramatical de les mateixes i l’adaptació dels vincles 
associats, en el cas que n’hi hagi, ja que de vegades no son automàtics. Es valora per 
part de la Junta molt positivament l’esforç i els resultats assolits. 
 
Resta pendent convocar una reunió de representants de la Comissió, amb la 
Vicepresidenta de l’AMPA, la Direcció i la mestra encarregada de la web de l’escola, 



referent al tema de l’actualització de la mateixa i la integració dels els continguts de les 
dues webs (AMPA i escola) per tal de col·laborar en la modernització i agilització de la 
gestió de la de l’escola. 
 
La vocal de Camí Escolar ha trames dues noticies per a la newsletter, una relativa a  la 
revista digital en format digital Àgora dedicada al camí escolar 
http://www.bcn.es/imeb/agora/butlleti1a.html, on està escanejat l'article de la Vanguardia 
sobre el CE que està molt centrat al Brusi perquè la periodista redactora de la noticia es 
veïna del mateix carrer. 
 
La segona es que al diari “El Periòdico de Catalunya” del dissabte 30/1/10, va sortir 
publicat un article sobre la qualitat de les escoles i la nova LEC amb una entrevista a la 
directora de l’escola 
 
 
Comissió de Camí Escolar 
 
La vocal ens explica que el proper dimecres dues cadenes de TV filmaran als nens que 
segueixen pel matí el camí Escolar des del punt de trobada a l’avinguda Icària. 
Es comenten els problemes que ocasionen pel matí els semàfors del camí escolar per 
travessar la rotonda d’incorporació a la Ronda i la sol·licitud que s’ha fet de que es 
col·loquin amb petició de creuament  
 
S’ha celebrat la reunió per posar en marxa la segona fase d’implantació del camí escolar 
fins a l’escola Arenal de Llevant. Estan buscant un eix simbòlic del camí. També ens 
explica la triple senyalització del camí escolar. La senyal fluorescent a l’entrada a l’àmbit 
del camí, la senyal al costat de les pròpies escoles, les tulipes dels semàfors i la 
senyalització als creuament de vianants amb ondes de color verd. Es continuarà treballant 
en resoldre els punts pendents i en millorar la senyalització del camí per als vehicles, i no 
tant sols per als nens vianants i també en reubicar els nous contenidors que s’han 
col·locat a les cantonades i que impedeixen la visibilitat als creuaments. 
 
 
Comissió de Festes 
 
La Vocal ens explica l’organització de la xocolatada de la festa de Carnestoltes del proper 
dia 12 de febrer. Es repartiran 3500 melindros. 
 
La Directora ha transmet a diferents persones el descontent respecte de les aportacions 
d’algunes famílies a la recollida de material de reciclatge que s’utilitzarà aquest any per la 
decoració de Carnestoltes de l’escola, en quant el material no venia net 
 
La data de la festa final de curs amb berbena serà finalment el 12 de juny. Han preparat 
una carta que enviaran a les famílies a començament del mes de maig. Es preveu una 
assistència d’unes 500 persones, s’hauran d’abonar unes quotes simbòliques de 3€ per 
adult i 1€ per nen, per cobrir les despeses del lloguer de taules i cadires. Es podran 
comprar tiquets per grups per a la gent que ja tingui predeterminat amb qui comparteix 
taula  
 
 
 



Comissió d’Extraescolars  
 
La Junta confirma la correcció del Reglament de funcionament de la Secció Esportiva que 
es va presentar al Registre d’Entitats Esportives el 28 de gener de 2010. S’adjunten com 
annexos a la present Acta el Reglament inicialment presentat així com les correccions 
segons comunicació del Consell català de l’Esport de data 12 de novembre 2009. 
 
Els texts descriptius de les activitats a la web s’han actualitzat i passat a Direcció per a la 
seva revisió. 
 
Respecte del canvi de l’actual empresa organitzadora de l’activitat extraescolar de Música: 
Musicactiva. Aquesta setmana disposaran de  tres ofertes corresponents a les escoles 
ESCLAT, AULES i ROSER. Tots els projectes son molt semblants i garanteixen la 
continuïtat amb el mètode de Musicactiva. També com es fa ara, les classes de llenguatge 
musical es faran a l’escola i les d’instrument fora de l’escola. 
 
Respecte de la demanda d’algunes famílies d’organitzar classes aïllades d’instrument, 
com per exemple guitarra, s’acorda que caldria organitzar-les com una activitat 
extraescolar diferenciada més. 
 
La Vocal ens assabenta d’un incident que ha ocorregut amb la família d’un nen apuntat a 
teatre. La família es vol donar de baixa però es nega a pagar els 3 mesos de carència per 
baixa de l’activitat, tal i com es signa als fulls d’inscripció.  Això malgrat que durant 
aquests 3 mesos el nen podria continuar assistint a l’activitat com es fa amb la resta de 
casos semblants. S’acorda que s’enviarà a la família una carta redactada per la vocal 
d’extraescolars, i signada per la Junta de l’AMPA a la família recordant-li el seu 
compromís.  
 
La vocal també ens assabenta de que un nou monitor substitueix a la persona que s’ha 
jubilat recentment, Ursula, i que s’encarregava de l’extraescolar de plàstica organitzada 
per Serveis d’Esplai. Aquesta persona es la segona substitució ja que la primera va 
renunciar a continuar per no encaixar en la feina 
 
 
4-.Temes pendents 
 
Comissió de TIC 
No s’ha convocat a en Cinto Casal a la Junta d’aquesta nit. Ningú dels presents va poder 
assistir a la xerrada que es va fer a l’escola Voramar sobre l’ús de les Tecnologies de la 
Informació. El Tresorer aporta un tríptic divulgatiu del tema “Us d’Internet i protecció del 
menor”, que ha recollit a la biblioteca del barri que el farem arribar a en Cinto, el pare 
promotor de la iniciativa 
 
Primers auxilis 
Resta pendent rebre l’oferta concreta del tipus de curs més adient per a docents, amb 
horaris, continguts, numero d’assistents, ect., per tal que Direcció del Centre pugui 
consultar el tema amb el Departament  
 
També s’ha demanat a través del president, un altra oferta de cursos per a pares i mares, 
per estudiar si es pogués portar a termini dintre de l’àmbit de l’Escola de Pares. 
 



 
 
5. Altres 
 
Representació al Consell de barri. 
Carmina Wiegerinck com a representant de l’AMPA encara no ha pogut assistir a cap 
convocatòria. 
 
Tresoreria 
El Tresorer ens explica que ha fet el traspàs de funcions amb l’anterior Tresorera  
També que ha demanat a la Carme, la Secretaria de l’AMPA, per fer el seguiment 
mensual, les següents dades: 
- el fitxer .mbd de l’aplicació de la Base de Dades Access amb els informes dels 
moviments per conceptes segons un desglossament trimestral o mensual  
 
- la metodologia de les reconciliacions: si el registre de les despeses en aquest informe es 
fa en base a l’aparició del moviment en l’extracte bancari i es registra abans del seu 
pagament o si bé podem tenir registrada una despesa els seu pagament no figuri en el 
compte bancari. 
 
- per a la reconciliació bancària, poder consultar l’extracte del compte bancari a través 
d’Internet. Disposa de les claus que li va passar l’anterior Tresorera però ha recavat 
informació de l’adreça direcció web del banc, etc.) 
 
- Els Tributs que liquida la Societat AMPA (IVA, retencions de Serveis Professionals, ect 
 
- quines persones estan autoritzades a fer moviments bancaris a les comptes de l’AMPA 
 
Temps de barri  
Des deTemps de barri, temps educatiu compartit estan recavant informació sobre els 
Casals de Setmana Santa que s’organitzen al Districte de Sant Martí. La nostra entitat no 
organitzarà cap casal.  
 
 
El President aixeca la sessió a les 24:10 hores. 
 
 
Signat, la secretària  
 
Marisa García 

Vist i plau 
       El President 
 
       Joan Altes 
 
 



 
ANNEX A L’ACTA DE LA JUNTA DE L’AMPA DEL CEIP VILA OLÍMPICA  
CURS 2009-2010, 8 de febrer de 2010 
 
Acord sobre l’aprovació en Junta del Reglament intern de funcionament de la Secció 
Esportiva adaptada al ”Pla català d’Esport a l’escola”(PCEE) amb les modificacions que 
es van presentar al Registre d’Entitats Esportives (REE)el 28 de gener de 2010, d’acord 
amb l’article 8 del mateix Reglament 
 
En data 31 de març de 2009 es va presentar al Consell Català de l’Esport un document de 
transformació de l’antiga Comissió esportiva de l’AMPA en Secció esportiva, per tal 
d’inscriure’s al REE  
 
En data 12 de novembre de 2009, el Consell Català de l’Esport demana unes 
rectificacions per tal de poder fer la inscripció. Es van fer les rectificacions sense alterar la 
data del document, que es va tornar a presentar al REE el 28 de gener de 2010. 
 
La Junta confirma la correcció del Reglament presentat al REE el 28 de gener de 2010.  
 
S’adjunten com annexos a la present Acta el Reglament presentat el 31 de març de 2009, 
aprovat en Junta de 9 de març de 2009 i el document amb les correccions segons 
comunicació del Consell català de l’Esport de data 28 de gener de 2010. 
 
 
Signat, la secretària  
 
Marisa García 

Vist i plau 
       El President 
 
       Joan Altes 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 



 
 



 


