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ACTA de la 7ª REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’AMPA DEL CEIP  VILA OLÍMPICA 
CURS 2009-2010 
 
Data: 14 de juny de 2010, de 21:30 a 24:10 
 
Lloc : Hotel @Icaria.bcn 
 
Assistents   
President: Joan Altés  
Vice-presidenta: Mònica Rodriguez 
Tresorer: Yann Barlerin 
Secretària: Marisa García 
 
Comissions: 
Nicole Niess (Vocal Festes)  
Carmina Wiegerinck (Vocal Sostenibilitat) 
Albert Girona (Vocal Comunicació)  
Belen Espinós (Vocal Extraescolars)  
Teresa Segura (Vocal Camí Escolar)  
(Alimentació) Laura Benitez i Marta Mauri 
(XJT)  
 
Cinto Casals  (TIC) 
 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1. TIC (Cinto Casals) 
2. CASAL DE NEU 
3. CONSELL ESCOLAR (27-V-2010) 
4. PROTECCIÓ DE DADES 
5. SEGUIMENT DEL PRESSUPOST 
6. LES COMISSIONS EXPOSEN LÍNIES DE TREBALL 
7.  TEMES PENDENTS ( Primers Auxilis, Agermanament escoles Mali) I ALTRES TEMES 
 
 
1- TIC Iniciativa Cinto Casals,  
 
En Cinto ens explica els avanços en la seva proposta en relació al tema TIC (Tecnologies 
de la Informació i de la Comunicació), que ja ens havia introduït en la Junta del passat 
mes de gener. 
 
Per veure com instrumentalitzar la seva idea ha començat a treballar en un blog, amb 
l’objectiu més d’obrir un debat que d’indicar pautes de conducta a les famílies. 
 
Ens llegeix un escrit del blog: ”Els orfes tecnològics” on explica que hi ha 4 tipus de 
famílies:  

les indiferents a les tecnologies per desconeixement;   
les que les rebutgen per por,  
les que fomenten la utilització, però sense el necessari acompanyament,  
i per últim les que fomenten l’ús amb implicació i  acompanyament, que seria el 
model a seguir. 
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En Cinto demana ajuda per a continuar  treballant.  
 
Es discuteix si bé es crea una comissió independent o si bé es podria allotjar en una de 
les Comissions. 
En Cinto considera que l’entorn de treball més proper seria la Comissió Camí Escolar ja 
que l’ objectiu final es fomentar la autonomia dels nens i nenes en l’ús de les tecnologies, 
principalment Internet, de manera anàloga a com es potencia la seva autonomia personal 
en els desplaçaments pel barri de casa a l’escola. 
 
Des de la Junta es decideix posar en marxa diverses vies de desenvolupament d’aquesta 
idea:  

una activitat XJT dintre de l’escola de pares,  
una taula rodona  
i un nou subdomini dintre de la web de l’AMPA. 
 

El vocal de Comunicació es cuidarà d’investigar si cal demanar un nou subdomini 
d'internet o està inclòs en l'actual de la web de l'AMPA. En aquest nou subdomini es 
podria fomentar el debat i també facilitar a les famílies un conjunt d’eines que puguin 
servir per millorar la relació dels nens amb les tecnologies.  
 
Com exemples: 

per triar d’entre l’amplia oferta existent els jocs adequats, evitant els que potencien 
actituds negatives,  
per establir controls parentals als ordenadors de casa a  l’abast dels nens i nenes, 
i també fomentar la utilització de la web per part dels propis nens i nenes, 
concretament que ells mateixos poguessin penjar continguts. 

 
S’acorda que la iniciativa penjarà d’inici de la Comissió de Comunicació fins avaluar com  
creix, i també que s’explicarà a la propera Assemblea 
 
 

2. CASAL DE NEU 
 
Hi ha una iniciativa d’unes mares de l’escola d’organitzar un casal de neu per a famílies 
durant la setmana de vacances al segon trimestre del curs vinent. Les dates d’aquesta 
setmana de vacances ja estan fixades entre el 11 i el 17 de març. 
 
Es tractaria de anar a un alberg tipus el de Núria i afegir-se a les activitats que allà 
s’organitzin.  
 
Amb motiu de la publicació del calendari escolar del proper curs, van sortir noticies a la 
premsa (24-11-2009 “La Vanguardia”) on es mencionava que la responsabilitat 
d’organitzar els necessaris casals seria de les AMPAs en col·laboració amb els 
Ajuntaments.  
 
Davant de la previsible complexitat del tema, s’acorda que la Vocal d’Extraescolars 
parlarà amb la Carme, secretaria de l’AMPA i representant a l’escola de “Serveis d’Esplai”, 
per demanar informació i possible oferta per a organitzar un casal anàleg al que ja 
organitzen al mes de juny-juliol. També la Secretaria de la Junta confirmarà el tema amb 
la FaPaC 
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3. CONSELL ESCOLAR  
 

La Vocal de la Comissió d’Extraescolars i la de Sostenibilitat ens expliquen els temes 
tractats al passat Consell Escolar del 27 de maig 
Es va donar compte de com s’havia gastat el pressupost de lliure disposició assignat . 
Pantalles digitals d’utilització al parvulari 
 
Es van concretar els 3 dies de lliure disposició per al curs vinent. Seran el 23 de maig, el 7 
de desembre i el 13 d’octubre, davant la impossibilitat de que sigui el 7 de gener com 
havien demanat i com seria lògic al tractar-se d’un divendres. 
 
La negativa de l’escola, mestres amb recolzament de la Direcció, i d’acord amb els 
claustres d’altres escoles, de suprimir la jornada intensiva que es fa des de la segona 
setmana de juny.  
Els mestres van recordar que amb la reducció horària del juny compensen les hores no 
retribuïdes que destinen quan surten de colònies amb els cursos. 
 
 

4. PROTECCIÓ DE DADES 
 
Es reprèn el tema davant de les demandes de difondre publicitat a través de delegats. 
 
La Vocal d’extraescolars ens explica el problema ocorregut amb una família de P3·, que 
va enviar una queixa a la bústia de l’AMPA, sobre l’activitat extraescolar piscina, i que 
està liderant una iniciativa d’organitzar una activitat alternativa de piscina a un altre 
establiment diferent. .Aquesta mateixa família a més a més va fer un us indegut de la llista 
de distribució. 
 
En relació a aquest tema és evident el desconeixement de les famílies de com funciona 
l’organització de les activitats extraescolars. En aquest sentit la Vocal ens explica que 
continuen amb l’organització de reunions perquè les empreses expliquin les metodologies 
de les activitats respectives. 
 
S’acorda pel proper curs establir un procediment de recollida de les adreces d’e-mails de 
les famílies, sobre tot de les que s’incorporen de nou en P3, amb un full on s’expliquin els 
temes relacionats amb el funcionament de l’escola, i explícitament la figura del delegat de 
curs i que les activitats extraescolars son organitzades per l’AMPA i afegint també unes 
normes d’us de les llistes de distribució.  
 
Es tractaria d’un llistat de noms d’alumnes i d’e-mails sense altres dades referenciades 
que poguessin ser protegides. La confecció anual garanteix que les famílies que al acabar 
6º surten de l’escola desapareixen de llistat. La  Comissió de Comunicació prepararà 
aquest  full que es distribuirà per motxilla a començament de curs. 
 
S’acorda a proposta del Vocal de la Comissió de Comunicació.  que la publicitat es 
canalitzarà a través d’un apartat especial de la newsletter AMPASSA-TE’L,  
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5 SEGUIMENT DEL PRESSUPOST 
 
El Tresorer aporta el full de seguiment del pressupost a data 21 de maig. És una relació 
de comptabilitzacions a on. 
 

- s’han aïllat totes les subvencions 
- s’ha tret la subvenció del curs anterior que es va ingressar al mes de juliol, ja 
acabat el curs 

 
També ens explica l’estat de les reconciliacions tant de banc com de caixa i del document 
de l’Impost de Societats a presentar davant d’Hisenda. 
 
La reconciliació Bancària es bastant laboriosa i no està acabada. Es finalitzarà al juliol 
juntament amb la Carme quan els moviments de compte estiguin estabilitzats  i quan ella 
tingui més disponibilitat 
 
La reconciliació de Caixa amb Carme també està començada i pendent de finalització. 
 
Està preparant el document de l’Impost de Societats (IS) del curs 2008-09, una vegada 
quadrat l’import de Tresoreria declarat en el IS del curs 2007-08 (26.660,65€) amb el 
saldo del compte bancari. 
 
La seva proposta per l’I.S. 2008-09, pendent de presentació, es produir un tancament per 
concepte analític quadrat amb la xifra de tancament resum de BANC+CAIXA, feina que ja 
està començada. 
 
Respecte dels 2 comptes de la Caixa Penedès s’acorda tancar el que no està operatiu per 
tal que no generi despeses bancàries 
 
 
6. LES COMISSIONS EXPOSEN LÍNIES DE TREBALL 
 
Comissió Camí escolar 
 
La Vocal ens explica la relació de punts que ja havia avançat per e-mail: 
 
 - V Jornades del Camí escolar 
La Vocal de la Comissió, Teresa Segura va assistir com a ponent amb una altre mare del 
CEIP La Mar Bella per explicar el projecte del Poblenou 
 
- "Conferència" sobre el Camí escolar als alumnes dels dos grups de cinquè- 
Una mare del Brusi i la Vocal  els hi van explicar el projecte, convidats per l'escola, 
aprofitant que eren estudiant les conferències 
 
- Jornades sobre el Camí escolar a Albacete 
Una mare del Brusi va anar, convidada per l'Ajuntament de la ciutat, en representació de 
les famílies, per explicar el projecte del Poblenou.  
 
- Reunió de la Comissió de via Pública de la MCCE, (Macro-Comissió Camí escolar) 
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La vicepresidenta i membre de la Comissió  Mònica Rodríguez va ser la representant de 
l'escola. Va posar sobre la taula que s'haurien de millorar aspectes del nostre CE, sobre 
tot la Rotonda Carmen Amaya/Llacuna, donat que els nens acaben creuant en vermell. 
Desprès de la reunió, la Guàrdia Urbana està acudint més regularment a la rotonda i el 
Districte estudiarà el canvi dels cicles dels semàfors 
 
- Reunió de la Comissió de Comunicació de la MCCE. 
Es va començar a perfilar com serà la inauguració de la segona fase, serà al mes 
d’octubre 2010 i s’organitzarà una Rua que baixarà per la Rambla del Poblenou 
 
- Intimidació d'un nen de l'escola per altres nens d'una caravana d'immigrants 
Fet denunciat per la mare, amb avis a l'Administració i a les famílies. 
 
 
Comissió d’Alimentació 
 
Les dos representants de la Comissió acudeixen per primer cop a la Junta. Estan a la 
Comissió des de fa any i mig.  
Continuen amb la mateixa línia iniciada per la Vocal. Han recuperat pràctiques que ja 
s’havien fet, i que ara aplicaran amb molta constància, com el dinar internacional de cada 
mes dedicat a un país diferent, amb assessoria de mares i pares de l’escola de la 
nacionalitat respectiva, i les dites al full mensual del menú. 
 
Continuen amb la introducció de nous aliments. L’empresa solidaria “Cuina justa” 
(Fundació Cassià Just), que gestiona el càtering de l’escola: (tant recursos humans com 
aliments), col·labora amb els supermercats “Veritas” i amb d’altres empreses com “La 
Fageda”, per anar incorporant més aliments ecològics al menú a mida que el pressupost 
ho permeteixi. Destaquen la total col·laboració del nou cuiner.  
 
Des de la comissió també volen potenciar i millorar la comunicació amb els pares, i 
difondre el circuit de rebre preguntes i suggeriments, ja que han detectat molt interès a les 
Assemblees, sobre tot en els pares de P3. 
 
Han contactat amb la Fundació Alícia (Contracció dels noms Alimentació i Ciència) i estan 
gestionant una entrevista que realitzarà la Comissió de Comunicació i que es publicarà a 
l’AMPAPAT. 
 
 
Comissió de Festes 
 
La Junta celebra els bons resultats de la Festa i l’alt grau de participació de les famílies. 
Avui mateix el Vocal de Comunicació ja ha penjat a la web la ressenya de la festa amb 
fotografies. 
La Vocal  ens explica que des del punt de vista del comportament de les famílies també 
ha estat un èxit a la neteja que van fer diumenge al matí no van trobar cap cigars ni 
vidres, ni es va reportar cap dany a les plantacions de la muntanyeta. 
 
El proper dijous continuaran amb la venda de  samarretes. 
 
S’adjunta com annex l’acta de la reunió de la Comissió de Festes prèvia a la festa. 
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7. Altres temes 
 
S’acorda que la propera Junta es celebrarà el dilluns 4 d’octubre. 
 
El President aixeca la sessió a les 24:10 hores. 
 
Signat, la secretària  
Marisa García 

Vist i plau 
       El President 
       Joan Altes 
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COMISSIÓ DE FESTES 2009/2010 
REUNIÓ 8/06/10 
Eva Mauri, Tania, Nicole , Núria, Maria Teresa i Begonya.  
  
Últims apunts per el sopar de carmanyola 
 
Divendres tarda 11 de juny 

L´Ajuntament entregarà les taules entre 5 i 6 de la tarda, la Nicole hi serà per 
controlar que hi siguin les demanades. 
 
18.00 h. La comissió en pes acompanyada de tots els voluntaris familiars que trobem 
s’encarregarà d’obrir les taules i posar-les al seu lloc corresponent de manera que 
quedar ben arrenglerades. 
 
Dissabte, 12 de juny 

 

Pati de parvulari 
 
18.00 h a 20.00 h: 
Jocs esportius amb Elit Esports. 
 
Venda de samarretes a l’entrada de l’escola. 
 
En cas de no haver-les venut totes s’allargaria una mica més la venda fins que tothom 
ja hagi entrat al pati gran. Els preus de les samarretes son 8 Eur  les de màniga curta i 
10 Euros les de tirants. 
 
Les voluntàries per la venda són la Núria, Amèlia, Helena i dues voluntàries més 
encara per assignar. 
 
Entrega de pastissos: L’Anna s’encarregarà d’anar numerant tots els pastissos que 
vagin arribant, donarà un petit regal per pastís i deixar-los sobre les taules per tenir-
los a punt per més tard. Potser necessitarà una col�laboradora. 
 

Pati pista poliesportiva 
 
16.30 h: 
La posta en escena de les estovalles de color, cadires, etc. 
 
19.30 h: 
2 monitores col�locaran el vi. L’Eva Mauri s’encarrega de la compra de 10 llevataps per 
que n’hi hagi un per taula, així els pares directament obriran les ampolles. 
 
20.00 h obertura al públic del pati gran i entrega de les botelles de vi a canvi de 4 
tiquets. 
 
La Eva Mauri farà de speaker i anirà anunciant el procediment a seguir i les normes: 
espai sense fum, no petards, etc. 
 
Les monitores exposaran els pastissos, el jurat decidirà quin són els 4 premiats i es 
repartiran a cada taula amb tres botelles de cava. 
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22.00 h: 
Retirada d’una zona de taules i cadires perquè la gent s’animi a ballar. 
 
24.00 h: 
Fi de festa i recollida de tot el que sigui possible amb l’ajut dels pares.  
Depenent de com quedi tot farem una repassada diumenge matí a una hora encara per 
determinar que es “negociarà” a última hora. 
 
La compta enrere ha començat, esperem que tot surti bé i sigui el començament d’una 
nova tradició. 
 
La setmana següent s’hauria de fer una nova trobada per fer el protocol d’actuació per 
l’any que ve amb tots els detalls ben frescos. 
 
Involucrem-nos al màxim perquè tot surti bé. 
 


