
ACTA de la 2ª REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’AMPA DEL CEIP  VILA OLÍMPICA  
CURS 2008-2009 
 
Data: 11 de novembre de 2008, de 21:30 a 24:30 
 
Lloc : Hotel @Icaria.bcn 
 
Assistents   
President: Joan Altés (s’incorpora més tard)   
Vice-presidenta: Mònica Rodríguez ( i Responsable de Delegats) 
Tresorera: () 
Secretària: Marisa García 
 
Vocals Comissions: 
Maria Antònia Bauzá de Mirabó (Extraescolars) i Belen Espinós   
Albert Girona (Comunicació)  
Nicole Niess (Festes)  
(Camins Escolars) Teresa Segura (marxa abans) 
(Alimentació i Salut) () 
Stefania Clerici (Secundaria)  
Carmina Wiegerinck (Sostenibilitat) 
(Tertúlies) Disculpa la seva assistència 
 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1. La comissió de Camí Escolar exposa línies de treball per el curs 2008-2009 
2. Repàs de la primera acta de l'AMPA del curs 2008-2009 
3. Preparació de l’Assemblea 
4.Les altres comissions exposen línies de treball per el curs 2008-2009 
5. Precs i preguntes 
 
 
1. Comissió Camí escolar 
La representant de la Comissió ens explica la reunió que van tenir el mes passat 
amb l’IMEB referent al Pedibus i aporta una presentació powerpoint. 
 
La reunió la van fer al local de l’AMPA contigu a l’entrada. Ens explica que estava 
molt brut i desendreçat i ple de restes de cartró, menjar caducat, ect. 
S’acorda demanar a Carme que es netegi, ja que es confirma que la neteja la fa 
l’escola,  i fer la propera Junta al citat local per llençar trastos i ordenar. 
També es destaca que com la porta obre cap enfora casi no podem sortir perquè 
es van estacionar bicicletes justa al davant. 
S’acorda col·locar un cartell demanant que no s’estacioni, malgrat ja es va 
comunicar via Delegats que no es podia entrar amb bicicletes en aquest espai 
 
 



La Comissió estan estudiant implantar un pedibus. Han recaptat informació del 
que funciona en el Districte de Sarrià-sant Gervasi. 
 
Un pedibus es un autobús humà format per dos adults i un màxim de 10 nens, que 
té origen, recorregut, parades intermitges i final determinats  i que amb uns horaris 
prefixats porta els nens a l’escola caminant . Ens explica les seves avantatges, al 
ser alternatiu a la utilització de transport privat, és sostenible, segur, fomenta 
l’exercici físic, ect 
Els voluntaris son pares i mares dels nens voluntaris. 
 
En la nostra escola s’implantaria per a nens de 1 a 3º de Primària ja que per les 
característiques del nostre barri molts nens de 4º ja van sols. 
Per posar-ho en marxa s’haurien de seguir els següents passos: 
Informar a la Directora de l’escola, (ja ho està) 
Enviar un qüestionari a les famílies per veure qui estaria interessat i els 
recorreguts 
Trobada de les famílies, establiment de l’itinerari I d les parades amb col·laboració 
de la Guardia Urbana que assessoraran de riscos I de punts segurs 
Recórrer el camí a pas d’infant per establir temps de recorregut 
 
El President planteja el tema de l’assegurança. Està pendent investigar a que ens 
dona dret el segur inclòs en la quota que s’abona a la FAPAC. També saber si el 
trajecte a l’escola queda cobert per l’assegurança escolar, tal i com passa a les 
feines. La vocal d’Extraescolars ens explica que cada entitat organitzadora 
d’activitats extraescolars disposa de la seva pròpia assegurança. 
 
La Comissió te pendent anar un dia a Sarrià a veure el pedibus funcionant. Allà 
dos mares ho estan portant a terme pels matins dos dies a la setmana. Els nens 
van equipats amb tirants de la botiga Decatlon. 
 
Es comenta que a la nostra escola es podria fer un pedibus amb patinet. 
La Vocal de secundaria comenta que esperava que l’administració intervingués 
amb propostes mes concretes, a part de les senyalitzacions I rectificació de xamfrà 
tal I com expliquen les representants de la Comissió. Ens aclareix que el camí no 
estarà senyalitzat, ja que d’haver-hi, hauria d’estar unificada per a tota la ciutat. 
 
Les jornades de camins escolars XJT es faran el dissabte 29 de novembre. 
 
La Junta encarrega a la Comissió que parlin amb el Ajuntament de l’estacionament 
de motos a la vorera I de com es podria reconduir el tema. 
 
2. Repàs de l'ultima acta de l'AMPA 
 
Es llegeix i s’aprova l’Acta de l’ultima reunió del mes de setembre amb dos 
modificacions: eliminar la referència a que l’activitat Vela ha estat deficitària 
(s’havien comptabilitzat pagaments addicionals) i fer constar que el superàvit de la 
Comissió de Festes es degut a la venda outlet de samarretes  



 
 
3. Convocatòria de l’Assemblea anual 
 
S’acorda fer-la el dilluns 1 de desembre. Es decideix quedar la setmana d’abans el 
dia 25de novembre al local de l’AMPA per endreçar I acabar de preparar temes. . 
La Vice-presidenta demanarà les claus I els codis de l’alarma. 
 
S’acorda que les respectives comissions preparin les memòries del curs passat 
per incloure-les a la Memòria de l’AMPA. 
 
A partir del comentari d’uns pares que desaprovaven la presencia de la Direcció 
en l’Assemblea de l’AMPA, recollit per integrants de la Junta, s’apunta el flagrant 
desconeixement que hi ha entre els pares I mares de les funcions de l’AMPA I del 
Consell escolar . El President apunta que caldria fer divulgació del funcionament 
dels dues òrgans.   
 
 
4. Les comissions exposen línies de treball per el curs 2008-2009 
 
 
Comissió d’Extraescolars 
 
La Vocal ens presenta la seva successora, Belen Espinós, que a més es membre 
sortint del Consell Escolar. Li fa lliurament de la documentació , malgrat ella 
continuarà treballant a la Comissió. 
 
 

Comissió de Sostenibilitat 
 
La Vocal ens explica que s’ha reunit amb la Directora I que el tema està aturat ja 
que es disposen de diversos opcions.  
La que es portarà a terme en primer lloc serà fer accessibles les finestres altes de 
la sala polivalent i del passadís que donen al carrer Carmen Amaya, que malgrat 
son practicables tenen un accés molt difícil. 
 Les finestres del passadís que donen cap al mar, que son totalment fixes, es 
deixarien per un altre etapa.  
Les de les classes que necessiten la reixa, per poder-les obrir sense perill, també 
es consideren, malgrat s’ignora si es disposa de pressupost. Les lamines 
autoadhesives han quedat desestimades.  
 
Es comenta el tema dels arbres a la vorera, petició que s’ha fet reiteradament a 
l’Ajuntament, així com de la urbanització del davant del cementiri. 
 
Es proposa redactar una carta de l’AMPA I presentar-la al Districte I a l’AA:VV. La 
vocal es farà càrrec de la redacció.  
 



 
Comissió de Comunicació 
 
El Vocal ens explica que el pròxim l’AMPAPAT serà sobre la Música i es repartirà 
amb les motxilles al Nadal 
 
Estan investigant la viabilitat de: crear grups, foros I discussions en directe en 
format “facebook”. Es comenta que la web de l’AMPA no està funcionant I que la 
única comunicació efectiva es a través dels Delegats. 
Es proposa que els menús es reparteixen per e-mail, a més de tenir un s quants 
exemplars al taulell per les famílies que així ho demanin. L’Escola està penjant a la 
web de l’escola els continguts a partir de 3º curs 
El president  suggerirà al Consell Escolar que l’Escola demani l’e-mail amb les 
dades del formulari d’alta  
 
 
Comissió XJT  
 
Han penjat el cartell I distribuiran via delegats la informació sobre la jornada 
Camins escolars del proper 29 de novembre. Hi haurà dos representants de 
l’escola (la Directora I una representant de la Comissió) I també de la Guardia 
urbana. També hi haurà una conferencia sobre la part sensible dels camins 
escolars ( la autonomia dels nens…). Es finalitzarà amb un Debat amb les 
famílies. Entremig hi haurà un cafè. S’organitzaran activitats per als nens/es. Un 
circuit per al majors de 8 anys a la pista I ludoteca per al tram 3-7 anys al pati de 
sorra, dinamitzat per l’empresa Duna, col·laboradora de l’IMEB en el tema. 
 
La  vice ens explica que només 5 persones s’han apuntat al grup de petits de les 
Tertúlies  XJT amb el Ramon Almirall (Psicòleg i Assessor Psicopedagògic) i per 
tant no s’ha omplert el grup. 
 
 
Comissió de Festes 
 
La Vocal ja ha tramés la memòria del curs anterior 
 
Estan assajant dues cancions amb la coral. 
 
La Vocal de Festes demana conformitat de la Junta per instal·lar d’aquí a Nadal 
una petita nevera per els refrigeris de la coral al local de l’AMPA. No es manifesta 
cap impediment. 
 
Respecte de l’arbre de Nadal preguntaran a la Directora si volen integrar la 
decoració com un treball dins de l’escola o fer-ho des de les famílies com l’any 
passat. 



Prepararan un mural (com per la diada de Sant Jordi) on les famílies escriuran o 
penjaran un tarjetó amb els seus desitjos per l’any vinent. També havien pensat en 
una decoració de papers retallats amb figures. 
 
Per a la festa fi de curs estan pensant en canviar el concepte de festa I organitzar 
una Verbena semblant a les que organitzen les escoles Brusi o Bogatell. Es 
llogarien cadires I taules I es servirien begudes. Es vendrien uns tiquets d’uns 2 €.  
Les famílies vindrien amb el sopar preparat. Els pastissos del concurs serien els 
postres.  
No n’hi haurien jocs però pot ser alguna activitat, com una lliga de futbol al camp 
del costat (de mares, de pares, de nens, de nenes). 
 
Per finalitzar hi hauria música i ball, aclarint el tema de l’horari amb l’Ajuntament, ja 
que es recorden les protestes veïnals amb motiu de la última festa 
d’acomiadament dels de 6º. 
Si la Junta ho aprova, com és el cas, parlaran amb la Directora. 
 
 
Comissió de Secundaria 
 
La Vocal ens comenta que la Comissió està en via morta ja que els dos objectius 
que s’havia marcat ja s’han resolt. Un era com s’integraven els nens/nenes als 
instituts del barri, concretament l’any passat que sortien 3 línies de l’escola. 
Suggereix que aquests propers anys els delegats de 6º coordinen la informació, ja 
que es patent que n’hi hauran places. 
 
El segon objectiu era el seguiment del Projecte Integral de llengües en la 
Secundaria. Realment hi ha una fractura en quant l’Institut no disposa de medis. A 
l’IES Icaria es fan 3 hores setmanals d’anglès, malgrat hi ha crèdits variables de 4 
hores setmanals (de Geografia, Biologia, Filosofia) 
El president suggereix continuar amb la comissió per dinamitzar el tema. 
 
Es comenta la polèmica sorgida les ultimes setmanes respecte a la distribució dels 
nens per aules segons criteris de nivell assolit. 
La polèmica va sorgir d’un pare concret i va cessar quan el seu fill va ser reubicat 
al nivell que ell considerava correcte. La vocal ens comenta un article de Xavier 
Sala publicat al diari La Vanguardia.  
 
 
 
5. Precs i preguntes 
 
Pendent aclarir la pòlissa de responsabilitat Civil obligatòria de l’AMPA 
 
Es comenta que hi ha poca divulgació de l’abast del consell escolar I de les 
activitats de l’AMPA. Caldria fer divulgació. 
 



La vocal d’Extraescolars comenta les impressions de la Secretaria de l’AMPA (la 
Carme) de que hi ha famílies que estan tenint problemes amb els rebuts. Ha 
augmentat la demanda de beques. Es recorda que els nens que reben la beca de 
llibres de la Generalitat, automàticament reben la de l’AMPA en allò que respecta 
a les sortides. 
 
L’any vinent es reubicaran 6 famílies del CEIP Sant Martí a les Escoles del barri ja 
que es desmunten els barracons. 
 
 
El President aixeca la sessió a les 24:30 hores. 
 
 
Signat, la secretària  
 
Marisa García 

Vist i plau 
       El President 
 
       Joan Altes 
 


