
ESBORRANY ACTA de la 3ª REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’AMPA DEL CEIP 
VILA OLÍMPICA  
CURS 2007-2008 
 
Data: 5 de febrer de 2008, de 21:30 a 24:00 
Lloc: Hotel @Icaria.bcn 
 
 
Assistents  
President: Joan Altés (se incorpora més tard) 
Vice-presidenta: Mònica Rodríguez (Vocal Tertúlies/Responsable de Delegats) 
Tresorera: Teresa Roigé 
Secretària: Marisa García 
 
Vocals Comissions: 
Maria Antònia Bauzá de Mirabó (Extraescolars) i Maria Bayona (vocal sortint) 
Albert Girona (Comunicació) 
Nicole Niess (Festes) 
Montse Ortis (Camins Escolars) 
(Alimentació i Salut) Disculpa la seva assistència per malaltia 
Stefania Clerici (Secundaria)  
Carmina Wiegerinck (Sostenibilitat) 
 
 
Temes tractats 
1 Comissions 
2 Liquidació del pressupost amb l’Escola 
3 Altres temes 
 
 
1 Comissions 
 
Comissió de Sostenibilitat 
 
La Vocal de la nova Comissió de Sostenibilitat ens explica que han elaborat un 
llistat amb els punts a millorar per garantir les condicions de temperatura interior a 
l’estiu, que bàsicament es resumeixen en tres punts 
Finestres: Que es puguin obrir les finestres amb pestells inaccessibles o que no 
funcionen i fer practicables finestres fixes 
Pèrgola. Canviar de posició la pèrgola del parvulari,  mes a prop de l’edifici i 
fer-la mes alta 
Tendals: Canviar el tipus de lona del tendal, inclòs estudiar persianes 
projectables 
 
La Direcció de l’Escola s’ha compromès a convocar una reunió entre els 
arquitectes i la comissió per avaluar si es podrien fer aquestes millores . Encara no 
es disposa de data.  



La Junta valora molt positivament aquestes iniciatives i proposa, per agilitzar el 
tema, que la Comissió s’informi de les possibles subvencions existents i es 
presentin a Direcció de l’escola.  
 
 
Comissió d’Extraescolars 
 
La vocal sortint explica que aquest curs serà reemplaçada per na Maria Antònia 
Bauzá de Mirabó, membre de la comissió des de que el seu fil va entrar en 
l’Escola.  L’any vinent el seu fil acaba els cursos de l’Escola i donarà el relleu a un 
altre membre de la comissió pendent de definir.  
Expliquen que hi ha hagut noves incorporacions a la Comissió amb idees i 
energies renovades. 
També hi ha iniciatives de famílies de fer altres tipus d’activitats com idioma xinès 
o una Setmana Blanca. 
 
Expliquen les línies en les que estan treballant: 
 
Anglès: Insistir en l'antiga aspiració de que l’extraescolar d’anglès disposi de 
professorat natiu. 
Es comenta a la Junta que el CEIP Vila Olímpica treballa amb un projecte integral 
de llengües que de vegades ja incorpora professors nadius. L’extraescolar 
d’anglès suposa un projecte paral·lel  que segons com pot entrar en contradicció 
amb l’ideari de l’escola. 
 
Dansa: Els nous integrants de la Comissió han contactat amb una escola de 
dansa que utilitza l’anglès com a idioma vehicular a les classes. 
 
Bàsquet  Eliminar l’extraescolar de bàsquet, ja que molts nens van a l’activitat 
del poliesportiu (escola Nacho Solozabal) i substituir-la per futbol i tenis, que es 
portaria a terme a les noves instal·lacions esportives municipals veïnes a l’escola -
camp de gespa artificial-, gestionades per l’empresa CET 10. Al tractar-se d’un 
camp subdivisible en 3 tindria capacitat per a moltes activitats simultànies. 
L’empresa prepararà una jornada de portes obertes prèvia a les inscripcions per al 
proper curs al maig vinent 
 
Natació:  Hi ha hagut reclamacions de pares de nens dels cursos superiors en 
quant els monitors no corregeixen l’estil dels nedadors, basant-se l’activitat en fer 
metres. Tampoc s’està d’acord en que l’horari de la piscina hagi de distorsionar 
l’horari de les classes dels nens de primària. 
 
Patinatge, escacs i hoquei son activitats que funcionen molt bé 
 
Música:  Hi ha hagut queixes de  famílies amb més d’un germà a l'activitat 
respecte de les assignacions dels horaris d’instruments, però també s’apunta que 
de vegades les demandes son gairebé impossibles de compatibilitzar. La Comissió 
valora que MusicActiva ha fet un esforç important aquest any de comunicació i de 



recuperació de classes perdudes 
Està pendent fer la reunió explicativa a les famílies dels nens de P3 perquè la 
Direcció de l’Escola no ha facilitat el calendari. 
 
Informàtica: Hi ha un dèficit en la infraestructura de l’aula 
La Junta valora molt positivament la feina realitzada i les idees aportades.  
 
 
Comissió d’Alimentació  
 
La Vocal ha enviat un e-mail disculpant la seva assistència per malaltia. 
Explica que la Comissió estaria a favor de fer servir aquests aliments més sans 
pels nostres fills i que ha parlat amb la Direcció de l’Escola la proposta d'introduir 
aliments ecològics al menjador. El problema és que els aliments ecològics són 
bastant més cars i encara que els pares estiguem disposats a pagar una mica 
més, la Generalitat te un “tope” per les escoles públiques que nosaltres ja gairebé 
superem.  
 
Queda pendent recabar informació sobre si hi ha escoles publiques a Catalunya 
que duguin a terme aquesta iniciativa. 
 
La Vocal de camins Escolar va remetre informació a la Junta sobre un projecte 
pilot a la Comunitat d’Astúries.  
 
La Junta valora molt positivament aquestes iniciatives i recolza el suggeriment de 
la Vocal de camins Escolars de que els aliments ecològics es podrien introduir en 
la fruita del matí . Es transmeteix aquesta idea a la Comissió perquè ho facin 
arribar a Direcció. 
 
 
Comissió de Comunicació 
 
El Vocal ens explica que estant preparant els propers números de l’AMPAPAT. 
El proper número que sortirà a l’abril tractarà de llibres, dels nous formats i 
d’activitats per a nens a Internet. Estan col·laborant amb gent de la biblioteca i 
amb la pàgina web edu365 
 
Per final de curs esperen dedicar un monogràfic al tema dels Camins Escolars. 
 
També tenen pensat per l’any vinent fer un número sobre temes d’immigració en 
relació a l’escola d’acord amb la Plataforma per l’ensenyament públic del Poblenou 
i l’associació APROPEM-NOS. 
 
La Junta valora molt positivament la feina planejada apuntant però el dubte, de si 
la immigració en la nostra escola es un tema rellevant. 
 



 
 
Comissió de Secundaria  
 
La Vocal exposa la problemàtica per a l’any vinent, en que sortiren del CEIP Vila 
Olímpica 3 línies dels nens que acaben 6º de primària. 
 
No tots aquests nens podran fer 1º de ESO en el IES Icària (amb 4 línies), ja que 
també rep alumnes de les altres escoles del barri.  
 
Hi ha una alternativa al districte que és el nou IES Front Marítim, que aquest any, 
el primer que funciona, te 2 línies, malgrat  l’any vinent s’ampliaran a 3. 
 
Aquest nou IES, allotja el alumnes provinents del IES Poble Nou, que continua per 
a línies de FP. Aquest curs només ha anat allà una alumna del CEIP Vila 
Olímpica. Te com a avantatge davant de l’Icària de que és tracta d’instal·lacions 
noves. 
 
La Comissió ha constatat que el nou IES funciona bastant d’acord amb l’Icària, 
que per l’any vinent unificaran el programa, que hi ha un professor disposat a fer 
classes de biologia en anglès i que les assignatures optatives seran en anglès. A 
més a més els cursos tindran un aula de referència, tema que algunes famílies 
valoren positivament. 
 
La Comissió està treballant en intentar que les famílies d’un grup sencer dels 6ª 
d'aquest any demanin en 1ª opció el IES Front Marítim. Sinó es previsible que allà 
es trobin els nens sense germans, que no tindrien cap punt en el concurs segons 
el barems de l’any passat. També s’intentaria que els nens continuessin en el 
mateix grup. 
 
La Junta valora molt positivament aquestes iniciatives  
 
 
Comissió de Camins Escolar  
 
La Vocal exposa que a partir d’ara les tres mares integrant de la Comissió (4 
comptant la Vice-presidenta/vocal de XTJ) faran torns per assistir a les Juntes, ja 
que la vocal te un excés de feina derivada de que es actualment la coordinadora 
de la macro-comissio Camins escolars . 
 
La macro-comissio està integrada per 4 entitats municipals i per 15 centres 
educatius (Direccions i AMPA).  
Les 4 entitats municipals son: el Districte de sant Martí, l' IMEB (Institut 
d’Educació), el Sector Seguretat i Mobilitat i la Guardia Urbana de Barcelona 
(GUB). 
La macro-comissió s’ha estructurat en 3 comissions, coordinació, comunicació i 
seguiments de les actuacions concretes que es deriven. 



La Vocal ens explica que el Districte va començar a liderar el tema i va encarregar 
a una empresa un estudi pel qual ha abonat 30.000€ , ha elaborat una enquesta i 
ha contractat a l’empresa DUNA que dinamitzarà els treballs de les comissions, 
aixecarà les actes de les reunions de les mateixes i farà tasques d’educació a les 
escoles participants. 
 
La Junta valora molt positivament la feina realitzada.  
 
 
Comissió de Festes  
 
La vocal fa balanç de la xocolatada que van organitzar per a carnestoltes. En 
termes econòmics el cost ha estat mínim, ja que la pròpia comissió es va fer 
càrrec de servir la xocolata i de la posterior neteja. 
 
Ens explica els contactes que estan fent per a la festa de final de curs. 
Hi ha contactat amb un grup que fa música africana que es diu "A paso de cebra" 
que és una activitat diferent a les que s’han fet altres anys. 
També contractaran un mag i/o un pallasso com a espectacle previ per als mes 
petits. 
 
Entre les dues actuacions s’organitzarà el tradicional concurs de pastissos i també 
jocs per als nens. Parlaran amb l’empresa CET10 per aquest fi. 
 
Ens comenten que des de  Direcció de l’Escola consideren que seria una bona 
opció, que per la festa de sant Jordi es plantessin més flors als parterres de gespa 
del pati, tal i com es va fer fa dos anys 
 
La Junta valora molt positivament aquestes iniciatives 
 
 
2 Liquidació del Pressupost  
 
El president informa de ha parlat amb la Direcció de l’Escola per tal de confirmar la 
quantitat de "subvencio" per part de l'AMPA per a la festa de 10e aniversari. La 
Direcció compta amb una quantitat d’entre dos i tres mil euros de ajuda.  
  
L’actual Tresorera parli amb la seva predecessora respecte a les quantitats 
concretes que es destinaven el curs passat a la festa dels 10 anys i als 
ventiladors. 
 
En principi hi havia destinats 2.000 € per a la festa, que ja s’han  fet efectius. 
També s’havia previst destinar 4.000 € més a la compra de ventiladors per als 
pisos de dalt. 
 
Es comenta a la Junta que els ventiladors actualment instal·lats al parvulari no es 
posen en funcionament perquè fan volar  tots els papers de les classes. 



Queda pendent assignar el destí concret a aquest 4.000 €  
  
 
3 Altres temes tractats 
 
S’acorda revisar la llista de distribució del correus electrònics amb les adreces dels 
nous integrants de la Junta. 
 
El President aixeca la sessió a les 24:00 hores. 
 
 
 
 
 
Signat, la secretària  
 
 
Marisa García 

Vist i plau 
       El President 
 
 
       Joan Altes 
 


