
ACTA de la 6ª REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’AMPA DEL CEIP  VILA OLÍMPICA  
CURS 2008-2009 
 
Data: 25 de maig de 2009, de 21:30 a 00:15 
 
Lloc : Hotel @Icaria.bcn 
 
 
Assistents   
President: Joan Altés  
Vice-presidenta: Mònica Rodríguez ( i Responsable de Delegats) 
Tresorera: Teresa Roigé 
Secretària: Marisa García 
 
Vocals Comissions: 
Belen Espinós (Extraescolars)  
Albert Girona (Comunicació)  
Nicole Neiss (Festes)  
Teresa Segura (Camí Escolar)  
(Alimentació i Salut)  
(Secundaria) Excusa la seva assistència  
Carmina Wiegerinck (Sostenibilitat)  
Rosa Coromines(Tertúlies)  
 
 
ORDRE DEL DIA: 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior  
2. Les comissions exposen línies de treball  
3. Altres temes 
 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior  
 
2. Línies de treball de les Comissions  
 
Comissió de Camí Escolar 
 
 La vocal ens explica que van assistir a una reunió amb l’Administració de la que 
fan una valoració molt positiva. 
 
El primer trimestre del proper curs s’inaugurarà, amb una festa, l’eix camí escolar 
de les escoles Brusi, Bogatell i Vila Olímpica.. Es van fixar dates per a la 
instal·lació semafòrica que està pendent de realitzar. S’hi van mostrar fotografies 
de la senyalització, de les rotulacions que es pintaran al terra dels passos de 
vianants i de les noves tulipes dels semàfors que incorporaran una silueta d’un 
adult amb un nen de la mà. 
 



La vocal ens ensenya un exemple de l’armilla i del reflector que es distribuirà amb 
el logo: “camí escolar espai amic”  
 
La vocal ens explica que s’han produit un robatori de bicis a l’aparcament de 
l’escola i d’altres actes vandàlics. En referència a aquests fets, Direcció de l’escola 
ha contactat amb la Policia. 
 
 
Comissió XJT 
 
La vocal ens explica que per al proper curs la Tertúlia dirigida per en Ramon 
Almirall es farà a l’escola Arenal de Llevant. Seran trobades quinzenals en lloc de 
mensuals i només el grup de petits. Es continuarà amb els tallers de cuina ja que 
son un èxit.  
Estan treballant en organitzar una lliga de futbito.  
Enviaran a traves del Delegats de curs una enquesta per detectar l’interès en les 
activitats de l’Escola d’Hosteleria de cocktels, cuina i cata de vins 
 
 
Comissió de Comunicació 
 
El vocal ens explica que han perdut 2 membres  al Comissió. Ara només son 4, i a 
més a més una mare acabarà també aquest curs perquè el seu fill fa 6º. La Junta li 
assabenta d’una possible candidata que els hi contactarà.  
Han elaborat un a proposta d’integració de las webs de l’escola i de l’AMPA que 
tenen pendent de presentar a l’escola 
 
 
Comissió de Festes 
 
La vocal ens explica que l’outlet de venda de samarretes del passat dia 14 de 
maig, va ser un èxit i es van guanyar  320€. 
 
Tenen el pressupost per a la festa de l’escuma per al final de curs del proper 14 de 
juny.  
 
Ens explica l’activitat que es farà amb l’empresa “elitsports” que inclourà un 
minigolf, una porteria de futbol, una cistella de bàsquet unes bitlles gegants, un 
paracaigudes. Totes les activitats disposaran de monitors. 
El tema del concurs de pastissos serà l’Univers. Es contractarà a dues monitores i 
també a la Roser perquè vigili l’entrada de l’escola. 
. 
La samarreta aquest any serà de color negre amb dibuixos d’estels, d’un coet i 
d’uns astronautes dibuixats per nens del parvulari i de 1º. S’han encarregat 450 
unitats. La Junta acorda que aquest any no es repartiran gratuïtament a 
professors/es i monitors i resta de l’equip de l’escola com era habitual cada any  
 



 
 
Comissió de Sostenibilitat 
 
La vocal ens explica que es posaran reixes a les finestres del pis de dalt. L’import 
serà abonat per l’escola. Finalment no es farà la prova que demanava l’arquitecte. 
Aquest tema es un punt del proper Consell Escolar. 
 
La Vocal ens explica que la Comissió ha desestimat estudiar la col·locació de 
plaques fotovoltaiques perquè tenen un període d’utilització molt curt  
 
 
Comissió d’Extraescolars 
 
La vocal ens explica el resultat de l’enquesta que es va repartir a les famílies. A 
partir de les dades numèriques faran una eliminació de les dades no significatives, 
com les caselles només omplertes per una única família. En el cas d’activitats amb 
valoracions negatives parlaran amb els responsables. No es distribuiran els 
resultatsde l’enquesta per motxilla. 
 
Es detecta que en activitats amb un reduït numero de nens inscrits, s’agrupen 
nivells, i baixa el nivell de satisfacció de les famílies.  
Pel calendari d’activitats del proper any, es traurà l’anglès de P3 i s’ampliarà 
l’activitat Tastaolletes de dimarts a divendres i l’activitat admetrà inscripcions per 
dies aïllats 
 
El proper curs els nens de 5º i 6º compartiran l’activitat d’hoquei.  
 
 
3. Altres temes 
 
El President ens assabenta de que hi hagut problemes en l’elecció de la data de la 
festa d’acomiadament dels nens de 6º que han provocat friccions entre les famílies 
i amb la Direcció de l’escola. Es proposarà que pels cursos veniders s’estableixi 
una data fixa per aquesta festa. 
 
El President ens amplia una informació referent a una empresa que ha 
desenvolupat junt amb la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya), un sistema 
monitoritzat de vigilància d’antenes de telefonia mòbil, que comproven que el nivell 
d’emissions electromagnètiques estigui sempre per sota de les normes vigents, 
amb un  preu orientatiu de l’equip de 7600 Euros + IVA 
 
El President ha remès a la Junta informació sobre la pòlissa d'accidents i 
d'assegurança de responsabilitat civil subscrita amb la FaPaC, així com el certificat 
de responsabilitat civil d'aquest any. 
 



La Vice-presidenta ens explica que va assistir a l’Assemblea ordinària de la 
delegació de Barcelona ciutat de la FaPaC  el dissabte 23 de maig  al CEIP Parc 
de la Ciutadella. Ens explica que estan funcionant 3 Coordinadores d'AMPA de 
Districte (Gracia, Sant Andreu i Nou Barris) amb la FaPaC. Aquestes 
coordinadores tracten temes de barri com les famílies que queden fora en les 
preinscripcions, etc 
Ens aporta una documentació que es va distribuir a l’Assemblea d’una Associació 
de Reinserció Social que ofereix activitats manuals amb materials de reciclatge. 
 
La Vice-presidenta ens explica que es va celebrar l'Acte de Cloenda i Lliurament 
de Premis del Programa 22@Crea  Talent , programa pilot del 22@Barcelona per 
fomentar el talent a l'escola. el divendres 22 de maig de 2009, a l'edifici del Fòrum, 
amb la participació de l'Alcalde de Barcelona. Tots els alumnes participants al 
programa van rebre un premi de reconeixement. 
 
La Tresorera ens explica que està treballant amb la Carme, secretaria de l’AMPA, 
en establir resums comparatius mensuals d’ingressos i despeses amb suport 
informàtic, a partir dels llistats de factures que Vanessa buida a l’ordinador.  
Dels resums es dedueix que estem en un punt d’equilibri.  
Al juliol es podran valorar els 6 primers mesos de l’any però sembla que no està 
havent pèrdues significatives.  
 
La Tresorera demana ajut per omplir la Declaració de l’Impost de Societats. El 
president suggereix que faci la consulta a Stefania, vocal de Secundaria. 
 
La Tresorera ens assabenta de que no ha arribat encara la subvenció d’acollida 
 

El tema proposat per la Marta Vidal d’agermanar l’escola Vila Olímpica amb unes 
escoles que s’estan construint a Mali, es proposa ajornar-ho per a la propera junta. 

 
 
El President aixeca la sessió a les 00:15 hores. 
 
 
Signat, la secretària  
 

Vist i plau 
Marisa García     El President 
 
 
       Joan Altes 


