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ACTA de la 6ª REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’AMPA DEL CEIP  VILA OLÍMPICA 
CURS 2009-2010 
 
Data: 10 de maig de 2010, de 21:30 a 23:50 
 
Lloc : Hotel @Icaria.bcn 
 
Assistents   
President: Joan Altés  
Vice-presidenta: disculpa assistència 
Tresorer: Yann Barlerin 
Secretària: Marisa García 
 
Comissions: 
Nicole Niess (Vocal Festes)  
Carmina Wiegerinck (Vocal Sostenibilitat) 
Albert Girona (Vocal Comunicació)  
Belen Espinós (Vocal Extraescolars)  
Rosa Corominas (Vocal XJT)  
(Camí Escolar) disculpa assistència 
 (Alimentació) disculpen assistència 
 
ORDRE DEL DIA: 
1. – Formació en primers auxilis 
2. - Pressupost 
3. - Comissions 
4. – Altres 
 
 
1-Formació en primers auxilis  
Resta pendent rebre de l’Agustí Ruiz, pare de dos nens de l’escola i director d’una 
empresa de formació en primers auxilis, les ofertes demanades pel President, (que 
incloguin programa, normativa legal, horaris i pressupost) per als dos escenaris de 
formació, pels pares i mares de l'escola   (que es podria organitzar dintre de les activitats 
XJT a la pròpia escola) i també pels mestres , (oferta que l’AMPA farà arribar a Direcció 
del CEIP, per tal que puguin consultar el tema amb el Departament d’Ensenyament, tal i 
com es va proposar en la mateixa Assemblea)  
 

S’acorda que el President recavarà informació a la Direcció de l’escola de l’existència i de 
l’estat d’implementació del Pla d’Emergència del CEIP. 
 
 
2-Pressupost  
El tresorer ens explica que està preparant la presentació corresponent a l’exercici anterior 
de l’Impost de Societats. 
 
També que a iniciativa de caixa Penedès, s’han actualitzat les dades i signatures del 
President, Tresorer i Secretaria de la Junta respecte dels dos comptes oberts a l’entitat. 
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4-Les Comissions exposen línies de treball  
 
XJT 
La Vocal ens explica que aquest any s’ha reduït dràsticament, respecte dels anys 
anteriors, l’import de la subvenció que concedia l’Ajuntament per a l’activitat XJT.  
També que moltes despeses ja se havien carregat a compte de rebre dita subvenció, 
malgrat no n’hi havia arribat.  
Han demanat a les altres escoles participants en el projecte si participarien en eixugar les 
pèrdues i de moment s’ha solidaritzat amb nosaltres la comissió  de l’escola Brusi. 
 
També comenta que el tema de primers auxilis es un dels eixos de la comissió i que hi ha 
moltes famílies de l’escola interessades en el tema. 
 
 
Camí escolar 
La Vocal de la Comissió camí escolar ha disculpat la seva assistència ja que està 
acompanyant a les delegacions de França i Itàlia que venen per les jornades del Camí 
escolar dels dies 10 i 11 de Maig a l'Auditori AXA de la Diagonal. 
 
Ens ha fet arribar el següent text: 

 

 “REUNIÓ (30 d'Abril a l'EBM El xalet de la Paperer a)  
• El passat divendres 30/4 va tenir lloc una reunió per planificar les Jornades 
del Camí escolar i la Inauguració de la 2ª fase de escoles del Poblenou. A més a 
més, es va tornar a reactivar la Comissió d'Espai Públic, que vetllarà, des de la 
vessant famílies, per la millora dels punts de la via Pública que afectin a cada 
escola. La nostra representant és la Mònica Rodríguez. A la nostra escola s'hauria 
de millorar el punt de la Rotonda Carmen Amaya/Llacuna, donat que amb les 
millores fetes, els nens acaben passant en vermell. Ja hem quedat amb la Mònica 
per parlar-ne i presentar propostes a la Administració. 
 
JORNADES DEL CAMíESCOLAR (10 i 11 de Maig a l'Audit ori AXA, Diagonal, 
547, Barcelona)  
• La Itziar Gras, mare de l'escola i membre de la Comissió del Camí escolar 
de l'AMPA i una mare del CEIP Brusi presentaran un vídeo en el qual surten 
nens/es de les escoles del barri, parlant sobre el Camí escolar. Es va gravar a 
l'escola. Es projectarà a les jornades el 11/5 cap a les 10.45H. Crec que podrem 
tenir una còpia.  
• El mateix dia 11, a partir de les 16 H, una mare del CEIP la Mar Bella i 
també de l'EBM El Xalet de la Paperera i jo, (Teresa Segura), parlarem sobre El 
paper de les famílies en el Projecte (a partir de les nostres relacions amb els altres 
agents implicats) “  

 
 
Comissió d’alimentació 
Laura Bénitez, de la Comissió d’alimentació, ha disculpat la seva assistència i ens ha fet 
arribar un  text on explica que la setmana passada es va incorporar al menú flam ecològic. 
També que estan intentant tancar una entrevista amb un membre de la Fundació Alícia 
pel proper  Ampapa’t en col·laboració amb la Comissió de Comunicació. 
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Comissió de Comunicació 
El Vocal de la Comissió ens explica que han rebut diverses ofertes d’inserir publicitat a la 
newsletter AMPASSA-TE’L, sobre tot ofertes de serveis professionals (inclòs 
remunerades), i que estan discutint a la comissió com es podrien incorporar així com els 
possibles criteris de selecció.  
 
Ens explica que es podrien publicar tractar-se com a enllaços directes que remetrien a la 
informació ja elaborada directament pels interessats .  
 
Aquesta informació només seria visualitzable per les famílies abonades a la newsletter.. 
 
També ens explica que està millorant la possibilitat de donar-se d’alta en la llista de 
distribució de AMPASSA-TE’L a través de la web. 
 
El passat dia de sant Jordi, coincidint amb es va distribuir el darrer numero de l’AMPAPA’t, 
dedicat a l’esport.  
 
 
Comissió d’Extraescolars 
La Vocal ens explica que aquesta tarda a les 18,15 h al menjador de l’escola s’ha celebrat 
una reunió informativa, per comunicar a les famílies que per al proper curs 2010-2011 es 
disposarà d’un nou projecte a l’activitat extraescolar de música, i per presentar la nova 
escola que es farà càrrec de l’activitat, l’Esclat. 
 
Han presentat les dues qüestions, dos mares més de la Comissió, na Rosa i na Pilar, a 
les que s’ha afegit la Vocal. També ha assistit i intervingut la Directora de l’escola. Hi ha 
hagut molta assistència per part de les famílies.  
 
S’ha explicat que el canvi ve motivat per les continues queixes en referència a 
l’organització de l’activitat, no a l’activitat ni a la metodologia en sí, que es consideren molt 
correctes i adequades a la nostra escola. La decisió ha estat presa amb la voluntat d’oferir 
a les famílies una activitat de qualitat que satisfaci les seves necessitats i també les de 
l’escola.  
Van demanar 3 projectes a d’altres 3 escoles (Aules, Àngel Cases i l’Esclat) i l’oferta que 
millor s’adapta a les característiques de la nostra escola es la de l’escola l’Esclat. 
 
La representat de l’Esclat ha explicat el seu projecte en el que, contràriament al de 
Musicactiva, els nens/es fins a 2º curs sí es podran incorporar a les classes. Preveuen un 
sistema de proves per a les assignacions de nivell. 
 
Les classes de llenguatge es faran a l’escola i les d’instrument (individuals) a la seu de 
l’Esclat al carrer arquitecte Sert, en la mateixa línia del que ve succeint fins ara. Els nens i 
nenes començaran amb l’instrument a 2º curs i no a 1º com fins ara. L’Esclat, per absorbir 
la demanda de classes d’instrument, estan pensant em ampliar les seves instal·lacions 
desplaçant l’activitat dansa a un altre indret. 
 
Es comenta i valora a la Junta que la representat de la nova escola de música no ha 
aprofitat l’ocasió per explicar el seu projecte de formació musical ni la metodologia que 
utilitzaran.  
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Respecte de Musicactiva, ja estan avisats de que el proper any no continuaran portant 
l’activitat, se’ls va comunicar per carta i també telefònicament, el mateix dia que es va 
distribuir per motxilles la convocatòria de la reunió d’avui. L’únic tema concret que van 
manifestar es que es posarien en contacte directament amb les famílies. 
 
El proper dimecres es repartiran les preinscripcions per al curs vinent. Es difondran per 
motxilla i s’afegirà un full annex per a l’activitat musica. 
 
També ens comenta que han donat el vist i plau a l’iniciativa de l’Enric , el professor 
encarregat de la gestió de la Secció esportiva de l’escola, de destinar, els diners 
corresponents a la part variable de la subvenció, a sufragar les despeses de nens/es que 
no es poden apuntar a les activitats per temes econòmics però que reuneixen les 
condicions adequades. 
 
 
Comissió de Festes 
 
La vocal ens explica el problema sorgit amb el material (50 cadires, 10 taules i una tarima) 
que cada any l’Ajuntament ha proporcionat gratuïtament per a la festa final de curs que 
organitza la Comissió de Festes. 
 
Aquest curs la Direcció del centre ha autoritzat, unilateralment, que les 50 cadires es 
destinin a la festa de 6º, ja que es van avançar i les van demanar abans que la Comissió. 
 
La vocal reivindica que pels propers cursos, aquest material, es a dir els recursos que 
subvenciona el Districte, siguin per a la festa de final de curs. La junta recolza per 
unanimitat aquest punt i també desestima tant reduir la aportació de l’AMPA a la festa de 
6º com reclamar els 50€ de despesa addicional que ens suposarà.  
Per a la festa de 6º d’anys successius es pot continuar utilitzant les taules i cadires del 
menjador, com s’ha fet cada any. 
 
Respecte del sopar de carmanyola del proper 12 de juny, ja hi hagut dos classes que 
s’han organitzat per a la compra conjunta de tiquets i superen ja les 100 persones. Es 
recorda que, degut la cabuda màxima del pati, es pot pensar en un màxim de 650 
participants, tot això estudiant com redistribuir les taules per guanyar més capacitat. 
 
Les ampolles de vi es lliuraran contra entrega de 4 tiquets per tal que no estiguin a sobre 
de les taules abans de començar a sopar. 
 
Ens recorda que les famílies han de portar plats i estris. 
 
Els pastissos es trauran a les taules a les 9:30 per tal que hi puguin participar les famílies 
que no venen a sopar. Fins aquesta hora es dipositaran a la cuina. Es contractarà a 
diversos monitors i a un vigilant de seguretat. En aquest sentit, la comunicació entre els 
dos patis es farà pel carrer 
 
Aquest any s’encarregaran menys camisetes ja que l’any passat van sobrar bastants. El 
dibuix a estampar està en procés de elaboració a partir els dibuixos elaborats pels 
nens/es de l’escola per a la diada de sant Jordi.  
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La vocal ens explica que la iniciativa de la venda de flors durant la diada de sant Jordi s’ha 
traduït en 278 € que s’han lliurat a Oxfam per l’ajuda a Haití. 
 
 
Altres temes 
 
El passat dia 3 de maig es va comunicar per e-mail a la Roser Campdepadrós, que 
l’AMPA dona suport al manifest la FaPaC en defensa de l’escola inclusiva. El president  
signarà l’adhesió i ella serà la coordinadora i persona de contacte. 
 
El passat dia 24 d’abril el president va enviar per e-mail la resposta a la queixa d’una mare 
en relació a la tarifa d’acollida.  
 
Es recorda que la propera junta serà el dia 14 de juny 
 
 
 
El President aixeca la sessió a les 11:50 hores. 
 
Signat, la secretària  
 
Marisa García 
Vist i plau 
       El President 
 
       Joan Altes 
 


