
ACTA de la 3ª REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’AMPA DEL CEIP  VILA OLÍMPICA  
CURS 2008-2009 
 
Data: 26 de gener de 2009, de 21:30 a 24:00 
 
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)  
Carmina Wiegerinck (Sostenibilitat) 
Rosa Coromines (Tertúlies)  
 
ORDRE DEL DIA: 
1. Repàs temes pendents última Assemblea 
2. Les comissions exposen línies de treball  
3. Precs i preguntes 
 
 
 
1. Repàs temes pendents última Assemblea 
 
La Vicepresidenta ens llegeix el llistat de preguntes i suggeriments que li ha fet 
arribar la delegada de classe de 1ºB respecte dels següents temes que 
reprodueixo literalment: 
 

Seria bo que plantegin activitats esportives per l’any vinent, per exemple balonmano o el 
tenis de les pistes del costat o futbol, lligat amb coordinació amb l’ampa. 
(la veritat es que en aquest moment el futbol es fluix i segurament mancaria que algú 
(ampa) ho pogués coordinar) 
 
Que el patinatge no sigui tant multitudinari, perquè no poden fer un seguiment gaire acurat 
individual als que no en saben tant. 
Que puguin fer servir un espai tancat per patinar quan plou. 
 
No se per quin motiu volen fer augmentar la quota que expliquin on tenen el dèficit, però jo 
els hi diria que per la mateixa raó:  
Que descomptin els àpats del dies que fan excursions o que preparin un picnic. 



Que es plantegin el descompte dels dies que no es fan activitats extraescolars o àpats de 
menjador en dies de lliure disposició. 
 
Seria bo que es demanes al centre escolar els criteris de valoració que fan servir els 
mestres per puntuar als nens en les avaluacions, tinguem en compte que no hi ha exàmens 
al menys a primer . (es mes un tema de consell escolar). 

 
 
El President fa una positiva valoració de l’Assemblea i proposa l’elaboració d’un 
calendari fix de les fites en les intervé l’AMPA i que es pugui penjar a la web, 
proposta que la Junta recull i en la que començaran a treballar les comissions. 
 
La Tresorera ens explica els temes pendents de pressupost de l’Assemblea que 
ha estat aclarint amb la Carme, la secretaria de l’Ampa 
Ens explica que la subvenció corresponent al Pla Català de l’Esport a l’Escola no 
està recollida al pressupost de l’AMPA.  
La vocal de extraescolars ens explica la informació que la Comissió té del tema 
facilitada per una mare que treballa al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat. Aquest Pla implica la creació d’una Associació (formada per 
representants de l’escola, dels pares i dels alumnes i un coordinador), que en el 
cas de la nostra escola ja està constituïda, coordinada pel professor d’Educació 
Física però pendent de formalització i de que es canviï un article dels estatuts. 
També està pendent d’esbrinar a quin curs correspon aquesta subvenció, si a 
aquest o al passat, i quin tipus de despeses es poden incorporar. La proposta de 
l’escola es destinar-la a pilotes, escumes, protecció dels Pals i pintura de les pistes 
  
Han fet un repàs de les despeses de la festa de 6º, que presentaven una desviació 
de 900€. 
Hi havia una factura erròniament comptabilitzada, amb data 30-06-08, de la festa 
final de curs corresponent al pallasso Dr. Fly. També 100€ corresponents a neteja. 
També hi ha 5 famílies que no van abonar la quota, malgrat dues d’aquestes 
gaudeixen de 2 beques 
 
S’acorda que per aquest any i els vinents, la festa de 6º tindrà una gestió 
econòmica separada del pressupost de l’AMPA, ja que no ens correspon assumir 
les desviacions. 
 
La quantitat d’impagats del curs passat ascendeix a 1751 80€, controlats per la 
Carme. També ha pujat el número de beques.  
El pressupost que l’AMPA va destinar per aquest concepte el curs passat va ser 
de 2500€ (l’any anterior es van destinar 2800€ i es van liquidar 2300€) 
 
Es fa constar que el pressupost d’activitats extraescolars continua essent negatiu. 
La Vocal ens explica que estan revisat activitat per activitat per veure rendibilitats 
per tal de treure conclusions i també que en la liquidació del pressupost del curs 
passat es van afegir conceptes de fa dos cursos en l’activitat de Vela. 
 
 



 
2. Comissions  
 
Comissió de Festes 
 
La Vocal ens explica que estan preparant la festa per carnestoltes pel proper 20 
de febrer. Estan intentant aconseguir l’empresa de catering aporti gratis la xocolata 
I estan preparant uns collars pels primers pares de la cua decorats amb un 
material de bijuteria que han aconseguit. La Vocal demana el vist I plau de la junta 
a que afegeixen el romanent de venda de samarretes outlet als 1600 € Han 
contactat amb un grup de HIP-HOP. 
 
També es faran jocs tradicionals al pati de sorra. Es demana opinió a la Junta 
sobre si aquest any es continuarà regalant les 76 samarretes a professors/es I 
monitors. 
 
La Verbena que havien pensat, no es portarà a terme aquest any sinó el curs 
vinent. Es farà una enquesta per mitja dels Delegats de classe per comprovar si 
les famílies s’apuntaran. 
 
 
Comissió d’Extraescolars 
 
La Vocal s’ha informat de la pòlissa de responsabilitat civil de la Fapac. L’Ampa ja 
està abonant la assegurança obligatòria. La que cobreix activitats extraescolars no 
la necessitem perquè cada activitat ja  disposa d’una que ara s’està revisant. 
També el pla català de l’Esport cobrirà la de les activitats com dansa que 
actualment no la tenen. 
 
La Vocal li demana al President si podrà assistir a la reunió per a la constitució de 
l’associació del Pla Català de l’Esport a l’Escola, amb resposta afirmativa. 
 
Ens pregunta si nens del barri, però que no son de l’escola, podrien participar en 
les activitats extraescolars que organitza l’AMPA.  
 
Hi ha una petita demanda que es podria incorporar. S’ha de valorar si cal que 
abonin la quota sencera de l’AMPA i també que no n’hagin nens de l’escola en  
llista de espera en les activitats corresponents. També cal repassar els estatuts de 
la nostra AMPA. 
 
Hi ha el precedent de 2 nens que fan hoquei. El President explica que es un 
problema de manca d’equipaments: com no van poder aconseguir el lloc per 
practicar aquest deport, li van demanar a la Rosa Maria si podien practicar-ho a 
l'escola. I com es un tema amb la Direcció no es va incloure a l’Ampa, i entre ells 
van arreglar les condicions de que ells mateixos paguen les hores a un monitor i 
també de que el club ha de pintar les línies de la pista de bàsquet. 
 



Respecte a l’ús que es fa del menjador per jugar a escacs. Es tracta d’una activitat 
organitzada per un particular que van demanar permís a l'escola per usar les 
instal·lacions fins que el local social de la Vila Olímpica estigui acabat (demanda 
dels veïns). Antigament ho feien al centre Abraham i per problemes d'espai no 
podien seguir. El tema va ser aprovat pel Consell Escolar fa mes d’un curs escolar.  
 
 
Comissió de Sostenibilitat 
 
La Vocal ens explica que continua pendent la reunió programada amb Direcció de 
l’escola. 
 
 
Comissió de Comunicació 
 

La Comissió està treballant en l’actualització de la web i en la relació amb la web 
de l’escola 

El President explica que l’Ampa de l’escola Patronat Domènech imprimeix sense 
cost en blanc i negre en un local municipal. Fan les tapes en color i la pengen en 
la web en PDF  

http://www.patronatdomenech.cat/?cat=86 

 
 
Comissió de Camí Escolar 
 
La Vocal ens fa un resum de la reunió que van tenir divendres. Aquest any no es 
podrà inaugurar el camí. De les 5 escoles que formen part només 2 tenen acabada 
la part d’adequació semafòrica. Manca la senyalització viària. No es farà formació 
de pares I alumnes fins que no estiguin la fase de senyalització terminada 
 
Respecte al Pedibús, també es retardarà l'estudi de la seva possible implantació 
fins que no estigui acabada la senyalització del Camí escolar. Hem d'afegir també 
els dubtes que ens ha plantejat la Direcció de l'escola sobre el benefici que pugui 
aportar als nens, donat que el Pedibús els ensenya a anar en grup, i això ja es fa a 
les sortides amb l'escola; quan el que interessa és fomentar l’autonomia. 
 
Tanmateix, valora molt positivament repartir identificadors als nens 
 
 
Comissió XJT 
 
La Vocal ens explica que hi ha una assistència molt escassa a les activitats, llevat 
del taller de cuina. Molts dels participants sempre procedeixen de la nostra escola. 
S’han hagut de suspendre les tertúlies d’en Ramón Almirall del grup de petits per 
manca d’assistents.  



 
 
5. Precs i preguntes 
 
El President ens recorda que cal reprendre les reunions mensuals amb Direcció 
 
L’AMPA de l’Arenal de Llevant I Llacuna ens han preguntat si volem participar en 
la rua de carnestoltes del PobleNou, A través dels Delegats convocaran a les 
famílies. 
 
Ens expliquen que el curs de P3 les dues classes estan preparant una calçotada 
pel dia 21 
 
 
 
 
 
El President aixeca la sessió a les 24 hores. 
 
 
Signat, la secretària  
 
Marisa García 

Vist i plau 
       El President 
 
       Joan Altes 
 


