
ACTA de la 3ª REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’AMPA DEL CEIP  VILA OLÍMPICA  
CURS 2009-2010 
 
Data: 11 de gener de 2010, de 21:30 a 24:10 
 
Lloc : Hotel @Icaria.bcn 
 
Assistents   
President: Joan Altés  
Vice-presidenta: Excusa l’assistència 
Tresorer: Yann Barlerin 
Secretària: Marisa García 
 
Vocals Comissions: 
Nicole Niess (Festes)  
Teresa Segura (Camí Escolar)  
Carmina Wiegerinck (Sostenibilitat) 
Albert Girona (Comunicació)  
Belen Espinos (Extraescolars)  
 
Cinto Casals, pare de dos nens i d’una nena de l’escola 
 
 
ORDRE DEL DIA: 
1- Iniciativa de Cinto Casals, comissió TIC 
2-.Les Comissions exposen línies de treball 
3-.Temes pendents Assemblea 

Primers auxilis 
Agermanament escola Mali- Text per publicar o distribuir a les famílies 

4-.Altres 
 
1- Iniciativa de Cinto Casals, comissió TIC 
 
En Cinto ens explica la seva proposta en relació al tema de TIC (Tecnologies de la 
Informació i de la Comunicació).  
Malgrat estem a l’època de la comunicació en el que es refereix a les noves tecnologies, 
no hi ha gaire reflex d’aquest fet en l’ús que es fa  ni a l’escola ni a les famílies. 
La idea es treballar amb les famílies per facilitar-les un conjunt d’eines que puguin servir 
per millorar la relació dels nens amb les tecnologies.  
Per exemple per triar d’entre l’amplia oferta existent els jocs adequats, evitant els jocs que 
potencien actituds negatives, per establir controls parentals als ordenadors de casa l’abast 
dels nens i nenes, ect....  
Tot això amb un objectiu final de fomentar la autonomia dels nens en l’ús d’Internet, de 
manera anàloga a com es potencia la seva autonomia personal (per exemple amb el camí 
escolar). 
 
La Junta valora molt positivament aquesta iniciativa.  
En Cinto desenvoluparà un guió de treball per veure com es pot instrumentalitzar la 
proposta. 
En base a aquest guió, en  la propera Junta de l’AMPA es podria decidir si es crea una 
comissió TIC, s’organitzen uns tallers, en l’àmbit Escola de Pares, o bé es difon la 



informació amb els canals de comunicació habituals de l’AMPA (pàgina web, la propera 
newsletter, via delegats, motxilla, ect) 
 
 
2. Les Comissions exposen linies de treball 
 
Comissió de Comunicació 
 
El vocal ens explica que tenen preparada i maquedada la nova newsletter de l’AMPA que 
es dirà AMPASSA-TE’L. Per distribuir-la només estan pendents de rebre les adreçes de 
les famílies a través de la coordinadora de delegats. Amb la newsletter hi haurà l’aventatja 
de que s’enviaran directament a les families i per tant no es duplicaran els enviaments a 
les families amb més d’un germà. Els enviaments es faran quan hi hagin 4 o 5 noticies 
agrupades. Les noticies es formatetjaran amb un titular, una descripció curta i un llegir 
més amb un enllaç extern, ect. Aquesta iniciativa descarregarà de feina als delegats i a la 
coordinadora de delegats. 
 
Referent a la utilització de la web, el vocal ens explica que hi ha unes 50 visites diàries a 
la web com a màxim. En la llista de distribució de l’AMPA hi consten unes 300 adreces. 
Tenim encara pendent integrar els continguts de les dues webs (AMPA i escola) i 
col·laborar en la modernització i agilització de la gestió de la de l’escola. 
 
El vocal proposa a la Junta que s’organitzi una reunió 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 unificació de les webs, proposta que es acceptada per la 
Junta.  
 
 
Comissió de Camí Escolar 
 
La vocal ens explica que l’Ajuntament ha posat en marxa una nova revista digital en 
format digital Àgora http://www.bcn.es/imeb/agora/butlleti1a.html, dedicada 
al camí escolar, on ha surtit informació sobre la inauguració del cami escolar del nostre 
barri i un vídeo amb entrevistes a alumnes de 6º. 
 
Estan pendents de que es convoqui la propera reunió per posar en marxa la segona fase 
d’implantació del cami, on es continuarà treballant en resoldre els punts pendents i en 
millorar la senyalització del camí per als vehicles, i no sols per als nens vianants. 
 
 
Comissió de Festes 
 
Està pendent de fixar la data de la festa final de curs amb berbena ja que s’han de llogar 
les taules . Es proposa un dissabte del mes de juny, 1 o 2 setmanes abans d’acabar el 
curs.  
Les famílies s’organitzaran per cursos per compartir el menjar. Perquè no es faci malbé 
s’haurà de portar en les neveres de casa per conservar-ho en fred fins a l’hora de sopar o 
be, els pares hauran de tornar a casa a buscar-ho.  
L’horari serà el següent: de 6 a 8 jocs, de 8 a 10, sopar al pati de la pista esportiva, 
seguidament el concurs de pastissos, que seran els postres del sopar, i desprès discoteca 
fins les 12.  



Ja s’ha contractat la música i l’empresa que organitzarà els jocs al pati de sorra, que serà 
la mateixa de l’any passat 
 
 
Comissió d’Extraescolars  
 
Estan actualitzant els textes descriptius de les activitats a la web. 
També estan estudiant l’organització d’unes reunions de l’empreses organitzadores amb 
les famílies. 
 
Pel proper any la Comissió està estudiant organitzar l’extraescolar de Música amb d’un 
altra entitat diferent de Musicactiva. S’estan valorant dues alternatives. 
 
Estan pendents de recabar informació sobre com es substitueix a la persona que s’ha 
jubilat recentment i que s’encarregava de l’extraescolar de plàstica organitzada per 
Serveis d’Esplai. 
 
 
3-.Temes pendents 
Primers auxilis 
 
A la passada assemblea anual un pare va fer la proposta de proporcionar formació al 
professorat de l’escola en primers auxilis.  
 
El President ha demanat a aquest pare, que es dedica empresarialment al tema, que 
prepari una oferta concreta del tipus de curs més adient, amb horaris, continguts, numero 
d’assistents, ect., per tal que Direcció del Centre pugui consultar el tema amb el 
Departament d’Ensenyament, consulta a la que es va comprometre en la mateixa 
Assemblea. 
Aquesta oferta es demanarà diferenciada d’una banda per a docents i d’altra per a pares i 
mares, per estudiar si es pogués portar a termini dintre de l’àmbit de l’Escola de Pares. 
 
 
Agermanament 
 
La mare ex-vocal d’extraescolars que proposa que l’escola s’agermani amb una escola de 
l’Africa, en relació amb els programes posats en marxa per l’ASED (Associació Solidària 
Escoles Dogons www.escolesdogons.blogspot.com va remetre al President un escrit així 
com una proposta de col·laboració. 
El President ens comenta que ja li ha comunicat que l’escrit no és adequat en quant pren 
com un fet l’agermanament quan a l’Assemblea es va aprovar estudiar el tema. 
 
Es considera molt convenient que l’ONG ASED vinguessin a l’escola a explicar-ho. Es 
comenta el handicap de que no hi haurà un idioma comú´. També si les aportacions 
econòmiques haurien de sortir de l’AMPA o se una aportació diferenciada voluntària de 
les famílies  
 
La col·laboració de  recollir material escolar durant el febrer o finals de gener perquè els 
de els de l’ONG ho poguin portar a Mali al març. Aquesta proposta es valora molt 
positivament i es podria posar en marxa independentment. 
 



4. Altres 
 
Secció Esportiva 
S’ha rebut una comunicació per carta certificada del Consell Català de l’Esport, referent a 
que cal presentar unes esmenes al Reglament de la Secció Esportiva que es va presentar 
al Registre d’Entitats Esportives per  tal que l’Escola s’acolli al Pla català de l’Esport. Les 
esmenes es refereixen bàsicament a concretar el tipus de patinatge i a que el Reglament 
estigui signat pels 6 membres responsables de la secció. La Vocal d’Extraescolars 
s’encarregarà de les rectificacions. 
 
Representació al Consell de barri. 
Es va rebre una carta certificada de la Regidoria del Districte de Sant Martí convocant la 
nostra AMPA a la sessió del Consell de barri pel passat dia 23 de novembre. La Vocal de 
Sostenibilitat està interessada en  assistir a aquest Consell. S’adreçarà un escrit de 
resposta designant la Carmina Wiegerinck com a representant de l’AMPA. 
 
Canvi de cuiner 
Es comenta que sabem pels nostres fills i filles que hi ha un nou cuiner per jubilació de 
l’anterior. En aquest sentit es comenta. la conveniència de que algun representant de la 
comissió d’Alimentació assisteixi a les Juntes. Es contactarà amb la Vocal actual i amb les 
dues persones que van venir a l’Assemblea per que decideixin a qui s’ha de convocar.  
 
Extraescolar de música 
Es desestima enviar la carta a Musicactiva recordant-li les seves obligacions contractuals 
en quant estan molt avançades les converses amb d’altres escoles de música del barri. 
 
Rua de Carnestoltes  
Un grup de mares s’ha afegit a la convocatòria de la Vicepresidenta i coordinadora de 
delegats de participar en la Rua de Carnestoltes organitzada per la Coordinadora 
d'Entitats del Poblenou pel barri el dissabte 13 de febrer, el dia següent a la festa de 
l’escola.  Estan mirar d’organitzar un taller per a famílies, abans de la sortida de la Rua 
per preparar les disfresses dels pares i una pancarta. En principi la Comissió de Festes no 
participarà directament en la Rua.  
 
Tresoreria 
El nou Tresorer està pendent de que la Tresorera sortint li posi al corrent dels temes amb 
la Carme, Secretaria de l’AMPA. 
 
 
El President aixeca la sessió a les 23:30 hores. 
 
Signat, la secretària  
 
Marisa García 

Vist i plau 
       El President 
 
       Joan Altes 


