
ACTA de la 2ª REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’AMPA DEL CEIP  VILA OLÍMPICA  
CURS 2009-2010 
 
Data: 2 de novembre de 2009, de 21:30 a 23:30 
 
Lloc : Hotel @Icaria.bcn 
 
Assistents   
President: Joan Altés  
Vice-presidenta: Mònica Rodríguez ( i Responsable de Delegats) 
Tresorera: Excusa l’assistència 
Secretària: Marisa García 
 
Vocals Comissions: 
 
Nicole Neiss (Festes)  
Teresa Segura (Camí Escolar)  
Carmina Wiegerinck (Sostenibilitat) 
Enric Senabre (Comunicació)  
Stefania Clerici (Secundaria)  
(Extraescolars) Excusa l’assistència 
(Tertúlies) Excusa l’assistència 
(Alimentació i Salut) Excusa l’assistència 
 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1- Convocar formalment Assemblea 
2- Definir material a incorporar a la Memòria anual  
3- Ultimes actuacions: Inauguració Camins Escolars, Xerrada a Mataró, etc. 
4. Escoles agermanades 
5. Altres 
 
 
1. Convocar formalment Assemblea 
 
A falta de parlar amb Direcció, es proposa per a la convocatòria de l’Assemblea anual de 
l’AMPA de l’escola la data del dilluns 30 de novembre. 
 
 
2. Definir material  a incorporar a la Memòria anual  
 
S’acorda que els vocals de les diferents comissions enviaran per e-mail les respectives 
memòries en un termini de 15 dies.  
 
Es demanarà a la Tresorera que intenti tancar la liquidació del pressupost del curs passat 
i la proposta pel present curs amb el suficient avançament per poder valorar i corregir 
desajustos.  
 
La Vicepresidenta i responsable de Delegats de les classes elaborarà una memòria de les 
reunions mantingudes. 



 
Es parlarà amb Direcció dels temes generals a incorporar a la memòria anual relatius a: el 
Projecte de Llengües, el reforç patrocinat per l’AMPA, les dades sobre la continuïtat de 
l’alumnat sortint a l’ensenyament secundari. 
 
 
3. Ultimes actuacions: Inauguració Camins Escolars,  Xerrada a Mataró, etc. 
 
La Vicepresidenta aporta una carpeta amb diferents dossiers per barris “Guia d’activitats i 
recursos”, enviada des de la Regidoria de nous usos del temps de l’Ajuntament de 
Barcelona. La publicació s’emmarca en la iniciativa “temps de barri- temps educatiu 
compartit”, programa compartit per l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Jaume Bofill.. 
No hi ha cap dossier en l’àmbit del nostre barri, no obstant la nostra escola participa en els 
Patis Oberts els caps de setmana.  
La presentació pública del projecte pels barris de Poblenou i Provençals de Poblenou es 
realitzarà el dia 4 de novembre a les 17.30 hores a la biblioteca de Poblenou- Manuel 
Arranz (c. Joncar, 35) 
 
La Vicepresidenta també aporta més informació sobre la iniciativa “El repte de consumir 
en família” també promoguda per l’Ajuntament de Barcelona. L’activitat abasta, a més de 
l’elaboració d’un calendari per part dels nens, que desprès formarà part d’una exposició a 
la Biblioteca Sagrada Família, i també 3 propostes de xerrada-coloqui sobre el consum a 
desenvolupar en forma de taller. La activitat s’emmarcaria en l’Escola de Pares que 
l’AMPA voldria posar en marxa en l’escola, experiència que ja està funcionant en altres 
CEIPS del barri. 
 
En aquest sentit es posa sobre la taula el fet del poc interès de les famílies en aquestes 
iniciatives, en el sentit de que l’esforç organitzatiu que porten associat hauria de tenir una 
plasmació concreta en la participació dels pares i mares. 
 
El President ens explica la seva participació a una taula rodona en el CEIP Montserrat 
Sola de Mataró, on es va transmetre la idea de que l’èxit d’un projecte educatiu de centre 
radica en la no rotació del professorat i en la unitat i consens en el propi projecte. El 
president va portar 6 samarretes de regal a l’escola. 
 
 
4. Escola agermanada 
 
Una mare ex-vocal d’extraescolars ha proposat la idea de 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 
 
Es portarà el tema a Direcció de l’Escola per recabar si l’escola estaria interessada en el 
projecte docent que podria reportar la iniciativa. 
 
 
5. Les Comissions exposen línies de treball 
 
Comissió de Comunicació 
 
La Comissió compte amb dues noves incorporacions i una excedència. 



Amb els nous integrants estan estudiant com reforçar un nou format de comunicació més 
transversal, amb periodicitat no autoimposada, en un espai d’interacció com per exemple 
via e-mail. 
Treballaran en la idea de dedicar un espai a la iniciativa Escola de Pares  
 
Estan preparant un número de l’AMPAPAT sobre Salut que es distribuirà en Nadal. 
També disposen d’informació de la festa d’inauguració del camí escolar 
 
 
Comissió de Camí Escolar 
 
El passat 31 de novembre es va inaugurar la primera fase del camí escolar del Poblenou, 
(corresponent a la zona compresa per les escoles: Brusi, Bogatell, Vila Olímpica i Mar 
Xica), amb una rua acompanyada de gegants i capgrossos i una festa final al Parc de 
Poblenou.  
 
Van assistir el regidor del Districte i la regidora d’Educació, així com una delegació 
convidada de l’Ajuntament de Torino, ciutat italiana on hi ha tambè aplicat un Camí 
escolar. Es un projecte característic perquè han treballat conjuntament les direccions de 
les escoles, les AMPAS i l'Administració.  
 
S'han fet canvis a la via pública, (fases i tulipas dels semàfors. cantonades dels carrers 
per aparcament de motos en comptes de cotxes, pintura verda amb el logo als pasos de 
vianants,..)  
 
En aquesta fase final d'implantació, s'ha implicat també als comerciants, perquè puguin 
ser "comerços amics", on els nens podrien demanar ajuda en cas de que la necessitessin. 
Es comenta que hi ha establiments que no han volgut sumar-se a la iniciativa. Les 
diferents comissions de les escoles participants en el projecte han lliurat capses amb 
folletons informatius a 120 comerços de la zona. Es un projecte obert, que no s'acava i 
que s'extendrà a d'altres escoles del Poblenou, (15 en total.)  
 
Al voltant de la nostra escola cal encara millorar el samàfor de la Rotonda del final de 
Carmen Amaya.  
 
S'ha creat una web explicativa del projecte: www.bcn.cat/camiescolar 
 
 
Comissió de Festes 
 
Han presentat a la Direcció les noves propostes per aquest curs i han estat acceptades.  
Les novetats son: El taller per decorar l’arbre de Nadal el dissabte 28 de novembre i la 
berbena per a la festa final de curs on es pagarà una quota d’inscripció pels costes de 
llogar cadires i taules i pel cava. Aquesta quota, a més a més servirà per predimensionar 
el numero d’assistents 
Les festes de  Carnestoltes i sant Jordi, es considera que funcionen bé i es continuaran 
celebrant com el curs passat.  
 
 
 
 



Comissió de Secundaria 
 
La vocal i única representant de la Comissió ens explica que dona per esgotada la 
Comissió.  
 
En el seu dia, la Comissió va apostar per la continuïtat  a l’IES Icaria i inclòs es va escriure 
al Departament d’Ensenyament concretant unes demandes. Passat el temps es constata 
que en l’IES Icaria no es treballa en el projecte iniciat a l’escola ja que es decanta vers a 
la Tecnologia, mentre que el projecte docent del nou centre Front Marítim sí es sobre les 
Llengües. En el IES Icaria es prioritza la disciplina sobre la pedagogia i el tema de l’anglès 
només es treballa per fer arribar a tot l’alumnat a un nivell mínim.  
 
Com acomiadament, no obstant, la Vocal escriurà una carta que es farà arribar a les 
famílies via Delegats explicant la historia de la Comissió i llençant el testimoni. 
 
 
6. Altres 
 
Resta pendent que el President escrigui la carta a Musicactiva recordant-li les seves 
obligacions contractuals amb l’Associació. Recentment diversos alumnes de 5º curs s’han 
esborrat de l’activitat perquè encara no s’els hi havia donat l’horari d’instrument 
 
 
El President aixeca la sessió a les 23:30 hores. 
 
 
Signat, la secretària  
 
Marisa García 

Vist i plau 
       El President 
 
       Joan Altes 
 


