
ACTA de la 5ª REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’AMPA DEL CEIP  VILA OLÍMPICA 
CURS 2009-2010 
 
Data: 19 d’abril de 2010, de 21:30 a 24:10 
 
Lloc : Hotel @Icaria.bcn 
 
Assistents   
President: Joan Altés  
Vice-presidenta: disculpa la seva assistència 
Tresorer: Yann Barlerin 
Secretària: Marisa García 
 
Comissions: 
Nicole Niess (Vocal Festes)  
Carmina Wiegerinck (Vocal Sostenibilitat) 
Moises Espinosa (Comunicació)  
Belen Espinós (Vocal Extraescolars)  
(Camí Escolar) disculpa assistència 
(XJT) disculpa assistència 
(Alimentació) disculpen assistència 
 
ORDRE DEL DIA: 

1. -Escola inclusiva  
2. -Formació en primers auxilis  
3. -Pressupost  
4. –Les Comissions exposen línies de treball  
5. –Altres 

 
 
1-Escola inclusiva  
Respecte del correu remès per la FaPaC en base a una carta d’uns pares del CEIP 
Barrufet en defensa de l’escola inclusiva.  
Es a dir que tots els nens i nenes afectats per algun tipus de malaltia o problema de 
conducta que puguin i vulguin, haurien d'estar a l'aula ordinària. Aquesta presència s'ha 
de fer amb mitjans per tal d'aconseguir els efectes esperats de bona convivència, 
harmonia i bons resultats acadèmics. 
El correu demanava suport per signar un manifest en aquesta línia, així com ajuda i 
col·laboració de pares i mares interessats en treballar i fer un seguiment del tema. 
S’ha fet difusió d’aquest e-mail via delegats i han respòs la Roser Campdepadrós, mare 
de 2 nens de 4rt , i d’un de 1r. A 
S’acorda comunicar a aquesta mare que l’AMPA donarà suport al manifest, en una 
adhesió que signarà el president, proposant que ella sigui la coordinadora i persona de 
contacte 
 
 
2-Formació en primers auxilis  
Ha arribat l’oferta del pare que va fer la proposta a l’assemblea de proporcionar formació 
al professorat de l’escola en primers auxilis. Es tracta de dues cursos de 9 hores: un de 
Primers Auxilis en Situacions d’Urgència i un altre de Suport Vital adreçats a població en 
general. 



 
Es va quedar en treballar dos escenaris: 
 
Pels pares de l'escola . Aquesta iniciativa es podria organitzar com un XJT i fer-ho a la 
pròpia escola. 
 
Resta pendent que elabori una oferta pels mestres de l'escola , amb programa, 
normativa legal, horaris i pressupost. Aquesta oferta es farà arribar a Direcció per part de 
l’AMPA, 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.  
 
 
3-Pressupost  
El tresorer ens aporta fulls actualitzats de seguiment del pressupost. 

1) Seguiment vs pressupost anual aprovat  
2) Imputacions por concepte de comptabilitat  
3) Detall de la comptabilitat per imputacions 
4) Detall de l’extracte bancari  

 
Es verifica el bon acompliment del pressupost aprovat a l’assemblea. Resta pendent 
repassar i aclarir les imputacions a la partida de "Organització, Supervisió i Consergeria" 
respecte de les diferencies entre les aportacions i les despeses del capítol 
d’extraescolars, i concretament verificar si la previsió de costos de consergeria es adient 
amb el desenvolupament del curs. 
 
La reconciliació bancària en general es correcta llevat d’alguns dels moviments per 
finestreta pendents de reconciliar amb el seguiment de caixa. 
 
Proposa algunes millores per clarificar i fer més transparent la gestió del pressupost com 
separar en conceptes diferents les subvencions de les quotes d’alumnes 
 
També ens fa constar que hi ha un desquadre de 40€ en contra en el saldo d’obertura del 
compte bancari d’aquest exercici, que es 38.736,35 y no 38.776,35 como es va indicar en 
el pressupost aprovat en l’Assemblea 
 
 
4-Les Comissions exposen línies de treball  
 
Camí escolar 
La Vocal de la Comissió camí escolar ens ha fet arribar el següent text respecte de les 
activitats que porta la Comissió: 
 

“�Article sobre el Camí escolar al diari "20 minutos"  de Barcelona  --> El 8 de 
mars va sortir un article explicant el projecte a la Vila Olímpica, amb una foto amb 
nens de la nostra escola i entrevista a una mare i un pare també de l'escola. 
� Caravanes romanesos (intimidació nens) -->  Durant el mes de mars s'han 
produït intimidacions i intents de robatori al voltant de la nostra escola a nens que 
fan el Camí escolar per anar o tornar de l'escola, tant a migdia com a la tarda. 
També als adults, per agafar-los la bossa del berenar i a alguns comerços de 
Salvador Espriu. Es tracta de nens romanesos, de les autocaravanes. Tant la 
direcció de l'escola com l'AMPA, a través de la comissió del Camí escolar, s'han 



mobilitzar per informar l'Administració del problema. La guàrdia urbana i els 
Mossos d'esquadra han vigilat els voltants de l'escola i fa unes setmanes que ja no 
es veuen les autocaravanes. Es prega a les famílies comuniquin a l'escola o a 
l'AMPA qualsevol altre problema similar i que denunciïn els fets per alertar la 
policia. 
 
�Entrevistes publicació sobre el Camí escolar (Pares /Comerciants) -->  el 
passat dimecres 24/3 ens van entrevistar a 2 mares de l'escola i a 2 comerciants, 
("botigues amigues"), per elaborar una publicació sobre el Camí escolar. 
Entrevistaran també a nens de l'escola durant aquest mes d'abril. Probablement de 
sisè, (a definir per la Directora.) Serà editat en breu. 
 
�Recollida d'aliments per al Poble Saharaui--> gestionada per la Comissió del 
Camí escolar de l'AMPA amb col·laboració de l'escola a demanda de la directora 
del CEIP Acàcies de Poblenou, qui s'encarregarà, com en altres ocasions, de la 
logística de la recollida de capces amb oli, sucre, arròs i llenties per al Poble 
Saharaui. La recollida d'aliments es farà durant la setmana del 6 al 9 d'abril. 
 
�Participació de la Comissió del Camí escolar de l'e scola a les V Jornades de 
"CAMÍ ESCOLAR, ESPAI AMIC"-->  Tindran lloc el 10 i 11 de maig a l'Auditori 
AXA. Haurem d'explicar "El paper de les famílies en el desenvolupament del 
projecte de Camí escolar de Poblenou". intervenció el dia 11 a les 17 H. Es podrà 
gaudir també de l'experiència de "Bus a Peu" de Reus, del Pedibus de 
GrandLyon,(França), del "Piedibus" de Bergamo i "Genitori in rette", de Itàlia. 
 
� Participació a unes jornades divulgadores del proj ecte del Camí escolar, 
convidats per l'Ajuntament d'Albacete  --> Anirà una mare del CEIP Brusi en 
representació dels pares de la Macro-Comissió del Camí escolar del Poblenou.” 

 
 
Comissió d’alimentació 
Laura Bénitez de la Comissió d’alimentació ha disculpat la seva assistència i ens ha fet 
arribar el següent text amb un resum del que estan fent aquest curs i les línies que estan 
treballant: 
 
 

1. “L’anterior cuiner s’ha jubilat i ara tenim un nou: José Luis que s’adaptat molt bé a 
l’escola i ha arribat amb molta predisposició i  iniciativa. 

2. Des de començament de curs el pa que s’ofereix és ecològic  i l’aigua es tractada 
amb un aparell d’osmosis.  

3. En març també vàrem oferir per primer cop taronges ecològiques i va ser un èxit 
en tots els conceptes, a part de la feina extra que va comporta pel personal de 
cuina i els monitors, els nens i nenes els va encantar  tant l’explicació com sobre 
tot el gust d’aquestes. 

4. El passat 24 de març la comissió ens vàrem reunir amb l’escola i cuina justa per 
veure com podem seguir avançant en  l’ introducció de més aliments ecològic, 
sobre tot fruites i verdures, així  com altres productes: pasta integral, algun peix 
blau, etc... Cuina justa treballa en col·laboració amb Veritas (botigues ecològiques) 
i la Fundació Alícia i estan molt conscienciats i molt per la feina d’oferir als nens i 
nenes matèries de primera qualitat. 



5. Comunicar-vos també que quan hi ha un canvi de menú, es perquè el proveïdor no 
ha pogut portar els productes necessaris o la fruita que volíem donar no estava 
suficientment madura,etc.. Tot i així, s’intenta respectar al màxim. 

6. Un cop al trimestre, la comissió tenim el propòsit d’anar a dinar a l’escola i així 
veure i tastar en primera persona el que els nens i nenes mengen. La veritat ,cada 
cop que hem anat , la presentació, l’higiene, l’ambient  i el menjar és excepcional. 

7. Per un altre banda, estem treballant per poder tenir més presencia en les 
plataformes de comunicació de l’escola: Ampapa’t, Empasseta’l, la web (fa poc 
l’hem actualitzat amb l’ajuda de la comissió de comunicació: Gràcies!), ja que som 
conscient que és un tema que als pares i mares de l’escola els interessa i volen 
tenir coneixement del que es fa.” 

 
 
Comissió de Sostenibilitat 
La vocal ens explica que ha assistit al Consell de Barri, on va constatar que no sembla el 
foro adequat per parlar del temes que ens preocupen com la plantació dels arbres davant 
de l’escola. Es tracta d’un foro  on els politics escolten infinitat de  reivindicacions de les 
entitats participants i que es volia centrar en el gran projecte de la Diagonal. 
 
 
Comissió de Comunicació 
El representant de la comissió ens explica que el dia de sant Jordi es distribuirà un nou 
AMPAPAT, sobre el tema de l’esport. 
 
Que continuen amb la difusió de noticies amb el newsletter i que estan rebent sol·licituds 
de fer publicitat que estan valorant.  
 
Es comenta que moltes famílies no reben la newsletter i si seria possible de donar-se 
d’alta en el servei via web 
 
 
Comissió de Festes 
La vocal ens confirma que no va haver cap incident en la festa de Carnestoltes i que tot va 
anar segons el previst. 
 
Pel dia de Sant Jordi com cada any s’ha demanat que les famílies facin flors per penjar a 
la paret, la nova proposta és que sota el lema “Flors per Haití i per Xile”, tothom podria 
recollir una flor a canvi d’un donatiu a la sortida de l’escola. 
 
Pel proper dimecres tenen organitzada amb els nens i nenes de 2º la plantació de 
gessamí a dalt de la muntanyeta amb la idea de que vagin cobrint la tanca que dona a la 
ronda.  
 
Ha hagut una sol·licitud de la mare d’un ex-alumne de l’escola, que gestiona una editorial 
de llibres educatius anglesos, de vendre diversos  llibres en anglès per diferents franges 
d’edat durant la festivitat de Sant Jordi. De tota la recaptació que s’aconseguís, un 10 % 
revertiria en llibres per la biblioteca de l’escola. Aquesta proposta no ha estat autoritzada 
per direcció que no vol recaptar a costa de les famílies, però s’enviarà informació a les 
famílies via delegats.  
 



Respecte de la Festa final de curs, que aquest any fa un gir i serà un sopar-revetlla el 
dissabte 12 de juny,a partir de les 18:00 hores, ja tenen encarregades 450 cadires i 57 
taules i han preparat un escrit explicant la festa fi de curs a les famílies, que es reprodueix 
a continuació 
 

 
GRAN FESTA DE FI DE CURS 2010 

 
Ei! Ja tornem a ser al tercer trimestre i aquest an y ens hem proposat donar-li un gir 
total a la tradicional festa de final de curs per f er-la més nocturna, amb més caliu, 
molta gresca i més “verbenera”…  
 
Aquest any la festa començarà al pati de sorra de l’escola el dia 12 de juny a partir de 
les 18.00 h . on es faran els jocs per als nens organitzats per Elit Esports, i on es podran 
adquirir també les samarretes de l’escola del 2010. 
 
 

… I a partir de les 20.00 h. al pati de pista ... 
 

SOPAR DE CARMANYOLA 
 
La comissió de festes muntarà al pati la infraestructura de taules, cadires, vi, aigua  i 
música  i vosaltres portareu el menjar  i les ganes de passar-vos-ho bé! 
 
Els dies 10 i 14 de maig  es vendran els tiquets a l’entrada i sortida de l’escola: 3€ els 
adults i 1€ per nen .  
Podeu reservar taula sencera a partir de 8 tiquets per si us voleu organitzar per 
grups.   
 
Tindrem, com sempre el CONCURS DE PASTISSOS, que aquest any serà de temàtica 
lliure, perquè tothom s’animi a portar el seu. 
 
 

A partir de les 22.00 h. hi haurà ball i els que no  puguin venir al sopar s´hi poden 
afegir…  

 
 

Muntar la festa comporta una quantitat de feina important, és per això que demanem 
voluntaris tant per muntar les taules i cadires del pati,com per recollir-les i netejar un cop 
la festa s’hagi acabat. Per fer-vos voluntaris podeu enviar un correu a peritaje@niess.ch  
 

La festa la fem entre tots i totes! 
Us desitgem un bon final de curs, de part de l´AMPA  de l´Escola Vila Olímpica 

 
 
Comissió d’Extraescolars 
Respecte de la nova escola que portarà l’extraescolar de música, tenen ja els projectes i 
les ofertes de les empreses entrevistades. Totes tres farien el llenguatge musical a 
l’escola i l’instrument a la seva seu (anàleg al que succeeix ara). Les novetats son que es 



permetran noves incorporacions (prèvia prova de nivell). Convocaran a totes les famílies 
per explicar el canvi. 
 
Ha arribat la subvenció demanada per a la Secció esportiva de l’escola, 3.700€, que s’ha 
de destinar en principi a material esportiu d’us col·lectiu d’utilització en horari escolar. 
L’Enric, el professor encarregat de la gestió de la Secció, ha demanat recolzament a la 
comissió per decidir el destí d’ aquests diners i ha proposat que es podrien destinar a 
subvencionar activitats extraescolars esportives a nens de famílies sense recursos però 
amb aptituds esportives. Hi ha 1900€ compromesos per a renovació de matalassos i la 
comissió ha demanat cascs de hoquei per als nens de patinatge que comparteixen l’espai 
amb l’activitat hoquei. 
 
 
Altres temes 
El President ens explica que ha rebut una queixa per carta d’una mare que no està 
d’acord amb la tarifa d’acollida que se li va girar un dia que va arribar tard a buscar el nen. 
El President redactarà una resposta explicant com es fixen les tarifes. 
 
S’acorda celebrar les properes juntes els dies 10 de maig i 14 de juny 
 
 
 
 
El President aixeca la sessió a les 24:10 hores. 
 
Signat, la secretària  
 
Marisa García 

Vist i plau 
       El President 
 
       Joan Altes 
 


