
ACTA de la 1ª REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’AMPA DEL CEIP  VILA OLÍMPICA  
CURS 2009-2010 
 
Data: 5 d’octubre 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)  
Carmina Wiegerinck (Sostenibilitat) 
Albert Girona (Comunicació)  
Nicole Neiss (Festes)  
Teresa Segura (Camí Escolar)  
(Alimentació i Salut)  
(Secundaria)  
(Tertúlies)  
 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1. Últim Consell Escolar) 
2. Extraescolar Musicactiva 
3. Reunió de Delegats 
4. Estat de comptes del pressupost. 
5. Les comissions exposen línies de treball per el curs 2009-2010 
6. Altres 
 
 
1. Consell Escolar 
 
El President ens informa del Consell Escolar celebrat el passat 22 de setembre 
Els hi van notificar els canvis en la plantilla. Han perdut un professor respecte del 
curs passat, eren 31 i enguany seran 30. 
 
La nou cap d’estudis serà Maria Antònia en substitució de Tana, que aquest any 
gaudeix d’una Llicència d’estudis en relació al projecte de llengües. 
 
Es va aprovar el calendari i horari escolar, així com el d’activitats extraescolars. 
També es van aprovar les sortides previstes així com els mitjans de transport. 
 



Es va explicar el protocol d’actuació davant de la Grip pel nou virus A, així com les 
mesures que s’estan prenen per prevenir-la, malgrat es va transmetre un missatge 
de tranquil·litat. La família del nen/a haurà de comunicar la malaltia  a l’escola i 
aquesta a les altres famílies de la classe. Els nens no poden anar a l’escola amb 
febre. No podran tornar a l’escola fins que no finalitzin el tractament i deixen de 
tenir febre 24 hores.  
Dins de les mesures d’higiene personal, l’escola va comprar tovallons de roba per 
als dinars dels nens del parvulari i es renten cada dia. La resta dels nens utilitzen 
tovallons de paper al menjador. 
 
Com a mesura de seguritat, aquest any els nens/es no es podran raspallar les 
dents desprès de dinar a l’escola com alguns feien cursos anteriors. 
 
Es va aprovar el pressupost del menjador. Les quotes per a l’any vinent pujaran un 
1,5%. El preu del menú serà de 6,05€ per dia (ja repercutit el numero de dies entre 
els deu mesos que es facturen). Es comenta que aquest preu es inferior al màxim 
dictat pel Departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
La Junta acorda aprofundir en el coneixement del desglossament del pressupost 
per tal de poder donar explicacions davant de les queixes plantejades per algunes 
famílies. 
 
L’excedent de l’any passat s’està reinvertint en la instal·lació de les reixes en les 
finestres de les aules de 1º, en la motorització de les persianes del gimnàs i en la 
col·locació de mecanismes amb maniveles en les finestres dels passadissos per 
permetre l’obertura manual. 
 
També s’instal·larà un tractament d’osmosi per a l’aigua per beure amb càrrec a 
romanents del menjador 
 
 
2. MusicActiva 
 
Abans del començament del curs, l’empresa Musicactiva, que organitza les 
activitats musicals extraescolars de l’escola, va decidir que les classes del grup de 
3º no es farien a l’escola per falta d’alumnes.  
 
Prèviament havien acordat directament amb les famílies dels alumnes de 3º el 
canvi d’ubicació de les classes a Flor de Maig. Com que no totes les famílies 
estaven d’acord, hi ha dos nens que hauran de fer classe amb els de 4ª, amb el 
agreujant de que es preveu que al menys un d’ells no podrà seguir el ritme. 
 
La Junta interpreta que aquesta actuació unilateral (al marge de l’AMPA i de 
l’escola), perjudica els interessos de les famílies. Per tant, es decideix revisar la 
documentació contractual de Musicactiva i fer-les un requeriment per carta, (que 
redactarà el President) per a que es compleixen els compromisos pactats amb 
l’AMPA.  
 



També s’acorda, pel proper curs,entrat en un procés de canvi i investigar d’altres 
empreses per a la prestació del servei. Es valora demanar una oferta a l’entitat 
que treballa en l’escola Brusi. La Vocal d’extraescolars demana suport d’algun 
pare/mare amb formació musical per aquesta tasca. 
 
 
3. Reunió dels Delegats 
 
Es va celebrar la reunió de Delegats amb assistència de representants de tots els 
grups (llevat dels dos grups de P3 (que encara no han escollit delegat), d’un de 4º 
i un altre de 6º. Van assistir la Directora i la Secretaria de l’equip directiu de 
l’escola, implicació que es valora molt positivament. Es van tractar els següents 
temes: 
  
- Protocol de la Grip pel nou virus A.  
  
- Polls. Es va recordar la necessitat de revisar els caps dels nens/es cada 
setmana. Seguiran revisant ocasionalment els caps en l’escola. 
  
- Festa d’inauguració del camí escolar. 
  
- Utilització del canal e-mail de l’escola amb els delegats pels temes importants 
(vagues, canvis de dates, etc) a més d’utilitzar les notes vies motxilla. 
 
- Continguts acadèmics per a cada curs. La Direcció va recordar que les famílies 
disposen d’informació tant dels continguts com de la forma d’implantació a la web 
de l’escola dins del Projecte de Llengües http://www.xtec.cat/centres/a8052785/ 
També hi ha informació més detallada dels continguts de cada cicle a la web del 
Departament d’Educació. http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio 
 
- Respecte de la quantitat de deures, es considera per part de Direcció que els 
nens ja treballen el suficient a l’escola. Es comença amb deures a partir de 1ª 
(lectura compartida) i a partir de 3º porten agenda. 
 

- Es va exposar crear una nova comissió sobre "escola per pares i mares". Cada 
delegat farà arribar aquesta informació a les famílies per trobar pares i mares que 
vulguin participar 

- El Districte ha convidat a l’escola a participar novament en el concurs “El comerç 
i les famílies” promogut per l’Ajuntament. L’any passat es van repartir per Sant 
Jordi uns punts de llibre decorats per nens de l’escoles del curs de 2º.  
Aquest any, els nens de l’escola elaborarien un calendari. Hi haurà una exposició 
dels treballs a la Biblioteca Sagrada Família entre els dies 14 i el 24 de gener. 
Hi ha una activitat relacionada dirigida als pares que gestionaria l’AMPA : “El repte 
d’aprendre a consumir en família” 
 

 



4. Estat de comptes del pressupost  
 
S’han rebut les subvencions d’extraescolars i del Servei d'Acollida Matinal, 914 
euros per mòdul. Aquesta quantitat està pendent de recorre per  la Junta de la 
delegació de FAPAC Barcelona Ciutat, perquè es un greuge comparatiu amb els 
mòduls de la resta de Catalunya, 1.225€. 
 
Està pendent fer el tancament del pressupost del curs passat, però l’avanç de 
tancament és bastant positiu pendent de confirmar algunes partides i alguns 
desajustos relatius a les dates de tancament de el pressupost del curs anterior. 
Es destaca que la compatibilitat de la ultima festa de 6º respecte de l’AMPA ha 
quedat perfectament quadrada. 
 
La Tresorera recollirà la informació que resta per elaborar el pressupost per al 
present curs 2009-2010 
 
 
5. Les comissions exposen línies de treball per el curs 2009-2010 
 
Comissió de Comunicació 
 
El Vocal ens explica que aquest any només son 3 persones a la Comissió. 
 
El proper número de l’AMPAPAT tractarà de la Sanitat. 
 
 
Comissió de Camí Escolar 
 
Aquest trimestre es farà la inauguració del camí escolar amb una festa el proper 
31 d’octubre de 10:30 a 13:30. 
 
Serà una rua que sortida de l’escola Brusi, passarà per davant de l’escola 
Bogatell, arribarà a l’escola Vila Olímpica i a l’escola bressol “La Mar Xica” i 
finalitzarà al Parc del Poblenou amb un acte. 
 
Estan buscant un personatge públic del barri per a fer la presentació. 
 
Els nens treballaran en les classes en un mural per a la festa relacionat amb el 
camí. 
 
 
Comissió de Festes 
 
La Vocal ens explica les propostes per l’any vinent 
Un dissabte al matí organitzaran un taller familiar per elaborar els adorns de l’arbre 
de Nadal amb la resta de pedres de bisuteria que la Comissió va aconseguir el 
curs passat . Els pares aportaran estisores i pegament. 



 
Estan organitzar la verbena per a la festa final de curs. Les famílies portaran el 
menjar i la Comissió proveirà la música, les taules i cadires i el vi. Amb una 
assistència de 500 persones es predimensionen els costos en 3€. Si s’hagués de 
contractar un Servei de Catering per servir el menjar, aquesta quantitat es dispara. 
 
Estan pendent de recavar informació de com s’organitza aquesta activitat a 
l’escola Brusi. 
 
 
6. Altres 
 
Es decideix que la Assemblea anual es farà la última setmana de novembre si ja 
s’han portat a termini totes les reunions dels cursos.  
Aquest curs s’han de renovar els càrrecs de Vicepresident/a i Tresorer/a. 
 
 
 
El President aixeca la sessió a les 24:00 hores. 
 
 
Signat, la secretària  
 
Marisa García 

Vist i plau 
       El President 
 
       Joan Altes 
 


