
ACTA de la 1ª REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’AMPA DEL CEIP VILA OLÍMPICA  
CURS 2007-2008 
 
Data: 9 d’octubre de 2007, de 21:30 a 23:30 
Lloc: Hotel @Icaria.bcn 
Hora d’inici:21:30 
 
Assistents  
President: Joan Altés 
Vice-presidenta: Stefania Clerici 
Tresorera: Maria Jesús Donlo 
Secretària en funcions i Vocal de la Comissió de Tertúlies/Responsable de Delegats: Mònica 
Rodríguez 
 
Vocals Comissions: 
Maria Bayona (Extraescolars) 
Albert Girona (Comunicació) 
Nicole Niess (Festes) 
Montse Ortis (Camins Escolars) 
(Nutrició) Absent 
(Secundaria) Absent 
 
Marisa García, mare de l’Olga Barberà de P5B 
 
 
Temes tractats 
 
1 Informació de la reunió de la Junta de l’AMPA amb la Direcció de l’Escola 
2 Consell Escolar 
3 Pressupost de l’AMPA per l’any vinent. 
4 Renovació de càrrecs de la Junta de l’AMPA i de les Vocalies 
5 Comissions 
6 Temes pendents 
 
 
1 El President informa de la reunió de la Junta de l’AMPA amb la Direcció de l’Escola 
el passat 3 d’octubre que es resumeix en el següents punts: 
 
Liquidació de la contribució de l’AMPA a la festa del 10º aniversari de l’Escola. La Direcció 
concreta l’aportació en 800 €. A aquest import s’afegirien les despeses de duplicar el DVD 
editar per l’Escola amb motiu de la festa dels 10 anys, per a cada família fins arribar als 2000 € 
mínim que es van pactar l’any passat. Amb la resta del diners (fins 4000 € màxim) es va parlar 
d’ampliar la instal·lació de ventiladors a les aules de la primera planta. No obstant aquesta 
decisió està pendent de que la Direcció de l’Escola comprovi si es disposa de la potencia 
elèctrica necessària o si es viable demanar l’ampliació de potencia. 
 
Quotes pel curs que comença:  
Es manté la quota de material en 11,40 € mensuals. 
La quota de menjador pujarà un 5% segons increment IPC gremi d’ hosteleria. Quedarà en 
5,68€ (inferior als 5,95€ màxim fixat per la Generalitat) 
 
Suports de l’Escola.  
L’Escola aquest any posarà l’accent en el reforç de llenguatge, l’any passat es va incidir en el 
reforç de plàstic. Es comptarà amb l’Antònia Payà (ex-professora de P4B) que vindrà tots els 
dijous. Pels matins estarà amb els nens del parvulari i per les tardes rotarà amb la resta de 
grups de l’Escola, un per tarda. 
 
Reconeixement del paper de na Carme, secretaria administrativa de l’AMPA: 
El curs passat la pròpia Carme, va agafar una ajudant de la que va assumir el cost econòmic, 
per recolzar-la en les funcions de consergeria, ja que estava desbordada de feina. Aquesta 



situació no es va posar en coneixement de l’AMPA. Les feines de consergeria s’han multiplicat 
aquest any per l’aplicació que s’ha fet a l’Escola de la 6ª hora. 
La Carme actualment es fa càrrec de la Secretaria administrativa de l’AMPA, del menjador, de 
les extraescolars, de l’acollida i de la consergeria.  
Es decideix a la reunió de que en el pressupost de l’AMPA, el concepte de remuneració de la 
Carme ha d’estar inclòs en l’apartat extraescolars. 
Es parla a la reunió que les feines de consergeria les pugues assumir alguna monitora de 
Serveis d’Esplai que conegui als nens tan bé com la Carme  
 
La Direcció de l’Escola informa al President que ha demanat a l’Ajuntament que es remodeli 
l’espai adjacent al cementiri com àrea d’estada dels pares la mitja hora de desfasi horari. La 
demanda s’ha fet davant de la negativa municipal a plantar arbrat en la vorera de l’escola (van 
al·legar que estava recent asfaltada i que la instal·lació de rec automàtic significaria una obra 
inviable en aquest moment) 
 
Es decideix a la reunió de fer una convocatòria a través dels Delegats de classe perquè totes 
les famílies de l’Escola puguin fer la sol·licitud a través del PAM (Pla d’Acció Municipal)  
 
 
2 Consell Escolar 
Queda pendent que fer les gestions necessàries per accedir a l’acta del Consell. En qualsevol 
cas el President informarà a la propera reunió. 
 
 
3 Pressupost de l’AMPA per l’any vinent. 
La Tresorera informa que resta pendent recollir les dades de la Carme, revisar els números, fer 
el tancament de l’exercici i elaborar del pressupost de l’any vinent. També incloure el concepte 
de remuneració de la Carme en l’apartat d’extraescolars. 
 
 
4 Renovació de càrrecs de la Junta de l’AMPA i de les Vocalies en la propera 
Assemblea General: 
Vice-presidenta i Tresorera han de renovar els càrrecs al haver transcorregut dos anys des de 
la seva elecció. 
 
El càrrec de Secretària està vacant perquè la persona que exercia, Mònica Cascos, va 
presentat la seva dimissió.  
Fins a la Assemblea on s’eligirà per votació la nova Secretària, s’encarregarà de la feina en 
funcions la Marisa Garcia, que relleva a la vocal de Tertúlies, que fina ara portava les dues 
tasques a l’hora. 
  
També es parla de que al haver moltes famílies implicades en l’AMPA que ja han acabat a 
l’Escola, hi ha vacants a cobrir en les Comissions de Extraescolars, Secundària  i d’Alimentació  
La Comissió de Festes elaborarà un escrit demanant la implicació de noves famílies de l’Escola 
que es distribuirà per mitjans del Delegats de classe. (escrit en la línia de la convocatòria del 
passat Sant Jordi que va ser un èxit en quant a participació i resultats) 
Queda pendent fer la convocatòria de la Assemblea general per a renovació de càrrecs de la 
Junta, així com l’elaboració de la Memòria anual, recollint les dades de totes les Comissions. 
Es parla de fer la convocatòria desprès de les reunions de les mestres amb els pares, que l’any 
passat es van fer cap a finals de novembre. 
 
 
5 Comissions 
Hi ha la iniciativa de la Vocal de Camins Escolars, a la que s’afegiria na Carmina Wiegerinck 
(de la Comissió de Festes) de crear una nova Comissió de Sostenibilitat 
 
La Vocal de Camins Escolars explica l’estat del Projecte. El proper dia 15 assistiran a una 
reunió amb el Ajuntament prèvia a la posada en marxa del Pla d’acció. Hi ha 14 centres 
escolars implicats.  
 



D’acord amb el Vocal de Comunicació es parla a la reunió de la possibilitat de dedicar un 
monogràfic de l’AMPAPAT al tema dels Camins Escolars semblant al número que es va fer pels 
10 anys. Es va fer menció de l’alta qualitat de la publicació i de l’encert en quant a la introducció 
del color i al doble format. 
 
La vocal de Tertúlies aporta informació de les activitats de l’AMPA del CEIP L’Arenal de 
Llevant, informació que es farà extensible a totes les famílies de l’Escola. 
 
La vocal de Camins Escolars i la de Tertúlies es comprometen a assistir a les reunions de la 
Plataforma. 
 
Es parla a la reunió de recuperar l’adreça electrònica de l’AMPA i redreçar-la a la Carme, 
secretaria administrativa de l’AMPA 
 
 
6 Temes pendents 
 
Monitora de recolzament de la Carme (Junta) 
 
Convocatòria perquè les famílies de l’Escola facin la sol·licitud de plantació d’arbres a través 
del PAM. (Responsable de Delegats) 
 
Accedir a l’Acta de la reunió del Consell Escolar (President) 
 
Elaboració del pressupost per l’any vinent (Tresorera) 
 
Elaboració de l’escrit demanant la implicació de noves famílies de l’Escola en l’AMPA a 
distribuir pels Delegats/es (Comissió de Festes) 
 
Convocatòria de la Assemblea general de l’AMPA (Secretària) 
 
Elaboració de la Memòria anual (Secretària) 
 
Recuperar l’adreça electrònica de l’AMPA i redreçar-la a la Carme (Comissió de Comunicació) 
 
 
 
 
El President aixeca la sessió a les 23:30 hores. 
 
 
 
 
 
Signat, la secretària en funcions 
 
 
Marisa García 
 
 
 
 

Vist i plau 
       El President 
 
 
       Joan Altes 
 


