
ACTA de la 4ª REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’AMPA DEL CEIP  VILA OLÍMPICA  
CURS 2008-2009 
 
Data: 9 de març 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)  
Stefania Clerici (Secundaria)  
(Sostenibilitat) Excusa la seva assistència 
Rosa Coromines (Tertúlies)  
 
 
ORDRE DEL DIA: 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior del 26 de gener 
2. Repàs temes pendents última Assemblea 
3. Les comissions exposen línies de treball  
4. Precs i preguntes 
 
 
2. Repàs temes pendents última Assemblea 
 
Es va contestar a les famílies a través dels Delegats amb l’Acta de la Junta de 
Delegats de classe que s’annexa a la present Acta Delegats 
 
Respecte del calendari fix de les fites en les intervé l’AMPA, ha estat aportat per la 
Comissió de Festes i s’adjunta com a segon annex. 
 
La Vocal de la Comissió de Secundària ens explica l’Acta que va transcriure de la 
reunió amb la Direcció de l’Escola el 10 de febrer i que es resumeix en els 
següents punts: 
 

La subvenció d’extraescolars ha de destinar-se a les famílies dels nens que 
estan apuntats a dites activitats 



La Direcció s’encarregarà de redactar una carta demanant al Departament 
d’Ensenyament beques d’extraescolars per a famílies que no poden apuntar 
els nens per motius econòmics  
L’AMPA no ha de demanar subvencions per al Casal d’estiu, ja que es 
demanen individualment per famílies 
Es faran intervencions a les finestres (col·locar reixes) abans de l’estiu, amb 
el fons de beneficis del menjador. La resta d’intervencions pendents tenen 
un pressupost molt elevat. 
 
Respecte de la continuïtat del projecte de llengües als IES actuals i 
previstos al barri: Hi ha aspectes de la nova llei que es refereixen. Es va 
parlar de l’escassa resposta de les famílies en la inscripció en les 
assignatures amb crèdits variables en anglès 

 
Es van transmetre les següents observacions de les famílies. Eliminar les 
motocicletes aparcades a la vorera i resoldre el tema de la neteja de les 
tovalloles dels lavabos dels nens . Es fa esment de que avui mateix 
s’estaven instal·lant els dispensadors de tovalloles de paper que Direcció 
havia demanat al Departament. 
 
Fan fer una valoració dels tallers promoguts pel 22@. El proper dimecres es 
reuneixen per posar en marxa  

 
La Vocal d’Extraescolars i membre del Consell Escolar ens fa un resum dels 
temes tractats l’últim Consell 

 
Calendari i procediments de la Preinscripció del curs vinent 
Casal d’estiu 2009 que organitza l’Escola mitjançant Serveis d’Esplai. Tema 
del casal (sobre la Pau) i problemes amb la neteja ja que es redueix molt el 
personal i la dedicació respecte de la que es fa durant el curs 
 
Finalització del curs el proper 23 de juny 
 
Presentació al Departament d’Ensenyament del problema de les finestres 
de l’escola com un problema d’eficiència energètica. Aquest curs l’Escola ha 
arribat al compromís de que les professores deixen les finestres obertes i el 
personal de neteja les tanca. Hi ha una proposta d’una mare integrant del 
Consell a estudiar d’incorporar climatització amb pannells solars, solució  
que s’assatjat en una finca de V.O. 
Pla Català de l’Esport a l’Escola. Estan signats tots els papers. L’Escola 
s’ha constituït com a Secció Esportiva d’una Entitat no esportiva . Ens 
explica que era un projecte pensat per Secundaria que s’ha ampliat a 
Primària. La subvenció del curs passat encara no s’ha cobrat per problemes 
de forma amb les factures.  
El President proposa publicar aquesta noticia a la web. 
 
 



A més a més Escola està treballant en participar en les següents activitats: 
 

• l’activitat Flick-Flack on els nens de 5º de diverses escoles 
comparteixen un espai de ball en un teatre amb assistència de públic 

• els tallers del 22@ tant pels nens de 5º i 6º com per a docents 
• el projecte “Fem Matemàtiques” on participen nens de 6º i que 

aquest any es celebrarà la final al UPF (Universitat Pompeu i Fabra ) 
de Barcelona 

• participació en el disseny del punts de Llibre que edita el 
departament de Consum de l’Ajuntament. Al menys un punt que es 
repartirà gratuïtament la diada de Sant Jordi serà d’un nen de 
l’escola. 

 
Avaluació molt positiva a l’IES Icària  dels resultats acadèmics del nens 
procedents de l’escola Vila olímpica, un 81% del nens han aprovat totes les 
matèries 
 
Aquest curs les representants al Consell faran torns per a elaborar un 
resum dels temes que es tracten. 

 
 
 
3. Línies de treball de les Comissions  
 
Comissió de Festes 
 
La Vocal ens presenta les propostes per a la festa de Sant Jordi que estan 
treballant. Prepararan una cartolina o fusta amb un forat on els nens posaran les 
cares i els pares els hi faran fotos. 
Estan estudiant la possibilitat de fer una festa d’escuma per a la festa final de curs 
També estan buscant un grup de música en substitució del de HIP-HOP previst, 
que ha fallat. 
 
 
 
Comissió d’Extraescolars 
 
Estan preparant les enquestes de satisfacció de les activitats extraescolars 
 
 
 
Comissió de Comunicació 
 
El pròxim AMPAPAT te un apartat dedicat a la sostenibilitat . 
També hi haurà una entrevista amb la docent que feia el suport de plàstica. I 
dedicaran un espai al projecte del tallers del 22@. 



Han confirmat que surt més car imprimir en paper sostenible que en el paper que 
imprimien fins ara. 
Renovaran la imatge al facebook 
Es continuarà treballant en la integració entre les webs de l’AMPA I L’escola .  
 
 
 
Comissió de Camí Escolar 
 
S’ha reunit la Comissió de Comunicació  
L’IMED considera la nostra escola com a el primer referent i els agradaria molt 
posar en funcionament el pedibus. 
L’IMED ha comprat armilles i reflectors. 
Han començat obres a la Rotonda. 
Està pendent la tasca d’anar a parlar amb els comerciants i portar-els la caixa amb 
el material: tríptics, ect.. 
Es comenta que s’informaran sobre el lavabo instal·lat al final de la parada del bus 
14. 
Demanen un espai a l’AMPAPAT dedicat a la Jornada que es va fer amb 
assistència del regidor del Districte. El Vocal de comunicació està d’acord i els hi 
demana el text i les fotos a publicar 
 
 
 
Comissió XJT 
 
Estan fent reunions  amb les altres escoles per reactivar les trobades. 
Al CEIP Arenal del Llevant funcionen molt be. Per tant es traslladaran les tertúlies 
d’en Ramon Almirall. 
Tenen pensat fer una enquesta a les famílies respecte de les trobades i xerrades 
per al curs vinent a partir de 4 o 5 suggeriments 
La pròxima xerrada serà dijous vinent dia 12 a l’Escola Brusi sobre la Dislèxia, 
està confirmat que hi assistiran docents de les escoles. 
 
 
 
Comissió de Secundaria  
 
Es  farà un escrit perquè es presentin pares de P3 com a recolzament i renovació 
de l’única mare integrant 
 
 
 
5. Precs i preguntes 
 



Es proposa portar el tema de la continuïtat dels projectes docents de les escoles, 
en el nostre cas el Projecte de Llengües a la Plataforma pel Pla Estratègic del 
districte de sant Martí 
 
La Vice ha fet arribar a la Comissió d’alimentació la informació sobre la jornada de 
Menjadors Ecològics sostenibles organitzada per l’entitat “futur” 
 
 
 
 
El President aixeca la sessió a les 24 hores. 
 
 
Signat, la secretària  
 
Marisa García 

Vist i plau 
       El President 
 
       Joan Altes 



 
 

JUNTA DELEGATS DE CLASSES       
 
Dia: 28 de Gener de 2009 
Hora:21 hs 
Lloc: Centre de la Vila 
 
Assistentes: 

 

P3 A Eva Mauri 
P3 B Tommy Gil 
P4 A Kim Kizvi 
P4 B Kelly Rabionet  
P5 B Sonia Fermin 
1er A Cinto Casals 
1er B Judith Morata 
2nd A Nicole Niess 
2nd B Alberto Hernando 
3er A Marta Mauri 
4t. A Ana Ramos 
4t. B Maite 
5é A  Mercè Jordà 
5é B  Anna Garcia 
6é A Mª Antonia Bauzá de Mirabó. 

 

� Monica Rodríguez Cardozo com Coordinadora Delegats de Classe 
 
PRESENTACIONS: 

Com coordinadora dels delegats de classe, dono la benvinguda a tots als assistents, 
 
Com no contàvem a punts del dia exposo que portarem el fill de la reunió sobre un correu 
electronic rebut per part del delegat de 1er B.  
Temes exposats: 

a. Explicacions de rebuts de menjador i proposa que des de menjador es faci  el 
picnic per dies d’excursió. 

b. Diverses disconformitats en extraescolars 
c. Valoracions que fan servir els mestres per avaluar al nens/es. 
d. Propostes d’activitats i novetats en el centre d’estudi. 
e. Precs i preguntes 

 
TEMES TRACTATS: 

 
a- Del primer punt, explico segon detall de la secretaria del Ampa, que els rebuts de 
menjador estan comptabilitzats amb el resultat del total dels dies del curs escolar i dividit 
en 10 mesos. Estan exclosos els dies de sortides, dies de lliure disposició, etc. També els 
rebuts de les extraescolars quan les empreses passen el seus pressupost ja tenen en 
compte els feriats i dies de lliure disposició. 



b- Sobre temes de activitats extraescolars cedeixo la paraula a Mª Antonia, ex vocal 
extraescolars: 
En el correu electronic rebut exposava crear noves activitats esportives com handbol, 
tennis, o futbol? Mª Antonia explica que la comissió d’extraescolars gestiona ara per ara 
17 activitats i que creuen que son mes que suficients per donar un servei de qualitat. 
A mes, el nostre es un barri on es pot escollir diferents activitats esportives.  
La comissió i l’escola van apostar per el hoquei perquè es un esport alternatiu i diferent 
del futbol.  
Es cert que les places de Patinatge estan tancades. Carme, de secretaris, porta el ordre 
de inscripció.  Fins ara no havien tingut cap noticia que aquest extraescolar sigui 
multitudinari. 
Ho comentarem amb Albert Bragulat, coordinador de Patinatge.  
Teatre: al curs de quart hi ha molts nens inscrits i estan treballant en l’obra final de curs. 
Els pares i mares pensen que l’obra no es l’adequada ja que la obra té 2 personatges 
principals i la resta de participants tenen poca participació i s’avorreixen. Es posarà en 
contacte la mestra de Teatre i els pares i mares per fer una reunió informativa i aclarir tot 
els dubtes. Mª Antonia donarà el correu electronic de la persona responsable que porta a 
la comissió d’extraescolars i la delegada de quart per fer la reunió. 
 
c- Sobre el tema criteris de valoració que fan servir els mestres: 
La valoració final de les tasques o projectes per cada curs es valor en global. Que sap , 
els coneixements, com evolucionen, la constància, la habilitat per resoldre 
problemàtiques, tot això i mes comporta una valoració del nen. Un examen o prova no 
dona la nota final. 
A dubte del pare o mare dirigir-se al mestre i demanar com fa la valoració final de les 
tasques. En aquest cas, el curs present havia parlat amb la mestre corresponent i havien 
solucionat el problema. Es proposa que en tot cas, sigui el delegat qui porti aquesta tasca 
perquè al final es beneficiarà tota la classe i no sigui un problema personal. 
Torno a recordar als delegats de classe que reenvien la adreça del: 
PROJECTE DE LLENGUES de l’escola : 
http://www.xtec.es/ceip-vila-olimpica/ (dintre del apartat: “qui som”)  
Podeu trobar informació sobre el projecte en general, detall com es treballa cada matèria i 
com desenvolupant, valoració del estudiant, etc. 
 
L’escola esta valorant la possibilitat de fer una xerrada per comunicar com esta adaptant-
se al NOU CURRÍCULUM. També esta treballant en una carta explicativa per els pares i 
mares que donaran via delegats i per penjar a la web  Es decideixi per unanimitat que es 
faci via delegats primer i indagar les expectatives dels pares i mares abans de fer al 
xerrada. I que si es fa la xerrada es obligació de cada delegat participar per poder explicar 
totes les dubtes que comporta als pares i mares aquest tema. 
 
D’aquest punt ha sortit un tema que es vol que es discutí al claustre de l’escola: 
Es dona importància a la entrada dels nens/es a l’escola. El horari es a les 8:30 AM i la 
porta esta oberta mes de quinze minuts. No s’objecta aquesta qüestió sinó que ha classe 
els mestres admetin l’entrada a els nens/es desprès que hagin arribat des de el pati a 
classe. Haurien de posar una disciplina que aquells nens/es que arriben tard a l’escola no 
puguin entrar a classe quan hagin arribat tard i es quedin davant de la porta en el corredor 
com objecció a la seva impuntualitat. Es detalla que son sempre els mateixos que arriben 
tard i que han de desestabilitza la continuïtat de la classe. 
 



POLS: 
Revisió i continuïtat en la revisió dels caps dels nenes perquè es la única mena de 
radicar-los. No dormir-nos en la tasca i fer-lo com un hàbit per part dels pares … 
 
CAMI ESCOLAR: 
Reunió amb l’ajuntament el divendres passat i en conclusió: 
Ens sembla que No podrem inaugurar aquest curs el nostre camí escolar perquè falta el 
semàfor de la rotonda. 
Ajuntament disposa de senyalització per indicar el camí escolar però encara no estarà 
enllestit NO donen data definitiva i semàfors en cruïlles que encara no estan solucionats. 
La part educativa als col·legís no podran implantar-la fins finalització de aquestes punts 
anteriors. 
 
CREAR NOUS TALENTS: 
Un projecte de 22@ on destaca el apropament i evolució per la ciència dels infants. 
Després de treballar amb els nenes/s es fa un taller amb els pares i mares per crear i 
vincular als pares en aquesta matèria. S’implanta en cinquè curs i estan desenvolupant el 
segon taller. 
Adreça on trobar mes informació:  www.22creatalent.cat 
 
FEM MATEMÀTIQUES: 
Es tracta d'una activitat organitzada anualment per la FEEMCAT amb el suport del 
Departament d'Educació . El FEM MATEMÀTIQUES  és un concurs que té la finalitat de 
contribuir a desenvolupar la competència matemàtica en tot l'alumnat de sisè de Primària i 
primer cicle de l' ESO. També permet intercanviar experiències i compartir propostes per 
part del professorat de les diferents comarques de Catalunya. A més, vol sensibilitzar la 
societat catalana en general sobre la necessitat de millora d'una educació matemàtica que 
afavoreixi el desenvolupament personal i la integració social d'uns ciutadans i ciutadanes 
lliures i responsables. 
S'organitza en forma de concurs i es desenvolupa en tres fases. 

• Primera fase (es fa als centres)  

• Segona fase (es realitza de manera independent en cada una de les 4 
associacions que forma part de la FEEMCAT: APMCM, ADEMGI, APaMMs, 
ABEAM)  

• Tercera fase o fase final (s'estructura com una jornada matemàtica amb un 
component lúdic)  

La final aquest any es farà a IEC ICARIA. 
Mes informació en la web: http://phobos.xtec.cat/edumatcat/fem_mates/moodle/ 
 
NOTICIA BUROCRÀTICA: 
Abans actuaven independent els organismes de: 

• Delegació Territorial de Ensenyament pertany a la Generalitat 
• IMEB que pertany a l’Ajuntament. 

Des de aquest any s’ha creat una nova entitat que agrupa als dos organismes que serà: 
CONSORSI EDUCACIO DE BARCELONA. 
http://www.edubcn.cat/ca/ 
 
 



CARNAVAL: 
Proposo com coordinadora i desprès de invitacions de part de l’escola Arenal de Llevant i 
Llacuna de poder participar en la rua de Poble nou el 21 de febrer a les 17 hs.  
Us invito a veure la informació en la web de l’escola Arenal de Llevant. 
Aquesta iniciativa es per donar als nostres fills i filles la idea de barri, participar en 
activitats del barri com escola de barri. Es decideix que es passarà via delegats a tots els 
pares i mares un document per saber si participen de l’iniciativa. 
 
PRECS I PREGUNTES: 
Un delegat ha preguntat si s’avisa als pares o mares dels nens/es que necessiten reforç? 
Donem per afirmativa aquesta resposta però em responsabilitzo trobar la major informació 
sobre el tema. 
 
ES demana si podrien fer foto “oficial” en tots els cursos de l’escola (enviar un fotògraf i fer 
foto a totes les classe). 
Per aquest motiu 2 delegats han donat la seva experiència: 
Un parla amb la mestre de cada curs i queden un dia per fer la foto. Un altre delegat que 
entrega la maquina fotogràfica i la mestre s’organitza per fer la fotografia.  
Es planteja parlar amb la Rosa Maria per poder ser mes oficial aquestes opcions. Queda 
pendent fins el tema ser exposat a la Direcció. 
 
Temes que van sortir parlant sobre extraescolars: 
Dutxa: Amb la finalitat de implantar hàbits a els nens els delegats deixen reflectit que no 
es equiparable el temps perdut per el aprenentatge de aquest hàbit i la finalitat de la 
matèria. D’aquest tema ha sortit un altre: PROMOURE LA GIMNÀSTICA, no estan 
d’acord com s’implanta aquesta assignatura. Pensen que tenint tres dies a la setmana es 
dedica tan poc temps al esport concretament i es dona si a jocs, preparació de danses, 
etc. 
 
Rentar-se les dents: Aquest tema com altres anys s’ha parlat i s’ha explicat que els 
nens/es que volen portar el necesser per rentar-se poden fer-lo però des de l’escola no es 
fan responsable. Es deixa constància que en altres centres es com un hàbit rentar-se les 
dents abans de sortir al pati així com abans d’entrar a dinar es renten les mans. 
 
Tovalloles: El delegat de quart exposa una idea que la seva filla li ha donat: 
Que els delegats de classe tinguin la responsabilitat de canviar les tovalloles al mati i al 
mig dia. Que roten per setmana i curs aquesta tasca. 
Apart d’aquesta solució que pot ser immediata, es proposa pensar en noves solucions. He 
transmetre que des de l’escola ja es pensa en solucions. Alguns delegats donen la solució 
de canviar per un aparell de aire calent a cada lavabo. Pot ser una inversió cara al principi 
però pot donar solució al tema de les tovalloles. 
 
Piscina: El delegat de primer exposa si es possible donar berenar als nens/es abans de 
anar a piscina: S’explica que en els autocars no deixen menjar, arriben just per entrar a 
piscina i quan surten tornen en l’autocar. Per aquest motiu es impossible introduir el 
berenar.  
 
La coordinadora de delegats la secció aixeca la sessió a les 23:30  de la qual entenc 
aquesta acta. 
Monica Rodriguez Cardozo 
Coordinadora Delegats de classe. 



 

COMISION DE FIESTAS ESCOLA VILA OLIMPICA 
 
Navidad:  en noviembre se avisa la escuela y pedimos permiso  
 Decoración de la entrada. Tenemos el árbol que se decora con la ayuda 
de todas las familias.  
Organizamos un coro de padres, que ensayan a partir de octubre para 
cantar a los niños en su ensayo general. 
 Gastos          50€ 
 
Carnaval: un mes antes hablamos con la escuela para encargar el 
chocolate  

 Se organiza la chocolatada  para  todas las familias después de los bailes, 
que hace la escuela. Los miembros de la comisión se  disfrazan y animan a 
todos, venir disfrazados.  
Se  necesita  voluntarios para repartir el chocolate. 4  puntos de reparto en 
cada uno 4 personas repartiendo chocolate.  
350€ son para el chocolate que el año pasado lo regalo el catering. 150€  
para agua servilletas, vasos de plástico, galletas, mantel de papel, bolsas 
de basura.  
 
Antes se gasto 40€ en limpieza del patio, ahora limpia la comisión, y se 
ahorra los monitores para repartir el chocolate (20€ por hora y monitor). 
Gastos     150€ mas 350€  
 
San Jordi: un mes antes preguntamos el tema de san jordi y aprovechamos 
un/unos dibujos para la camiseta fin de curso 
 Decoración de la entrada y alguna sorpresa, los últimos tres años se planto 
flores en el patio del parvulario. 
Gastos     60€ 
 
Fin de curso: pedimos la tarima y sillas al ayuntamiento y hablamos con la 
escuela  Juegos lúdicos, música, concurso de pasteles, agua, zumo, cava, 
magdalenas (comemos los pasteles) el catering suele regalar tarrinas de 
helado. Premios por los pasteles, 4 premios finalistas y un detalle a cada 
uno que entrego un pastel mínimo 60 regalitos.  
Pedir las tarimas y sillas al ayuntamiento.  
Diseñamos una camiseta cada año y la vendemos en la fiesta. 
Gastos una media de los últimos años 2320€ 

(2004/2293€, 2005/2150€, 2006/2200€, 2007/3505€, 2008/1470€)   
 

Cada año hacemos un protocolo de cada actividad e intentamos 
aplicar mejoras. 


