
ACTA de la 5ª REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’AMPA DEL CEIP VILA OLÍMPICA  
CURS 2007-2008 
 
Data: 6 de maig de 2008, de 21:30 a 24:00 
Lloc: Hotel @Icaria.bcn 
 
Assistents  
President: Joan Altés  
Vice-presidenta: Mònica Rodríguez (Vocal Tertúlies/Responsable de Delegats) 
Tresorera: No va ser convocada  
Secretària: Marisa García(s’incorpora a les 22:00) 
 
Vocals Comissions: 
Maria Antònia Bauzá de Mirabó (Extraescolars) 
Albert Girona (Comunicació) 
Nicole Niess (Festes) 
(Camins Escolars) Assisteix Teresa Segura 
(Alimentació i Salut) Disculpa la seva assistència 
(Secundaria) Disculpa la seva assistència 
Carmina Wiegerinck (Sostenibilitat) 
Rosa Coromines (Tertúlies) 
 
 
Temes tractats 
1. Comissions 
2. Altres temes 
 
 
1. Comissions 
 
Comissió de Tertúlies XJT  
 
La Junta dona la benvinguda a na Rosa Coromines, que a partir d’ara es farà 
càrrec d’aquesta Comissió. 
Ens expliquen que estan treballant juntament amb la Comissió Camins Escolars 
en l’organització per al primer trimestre del curs  vinent 2008-09, d’una activitat 
XJT consistent en la presentació al barri del projecte de Camins Escolars. Com es 
un projecte que ha liderat la nostra escola, es faria al CEIP Vila Olímpica, malgrat 
participarien les altres escoles i seria una activitat oberta a les famílies del barri:  
Hi hauria simultàniament per als adults una taula rodona amb ponents i tertúlia 
posterior i per als nens activitats tipus parc temàtic. Es considera que les activitats 
s’haurien de fer en els patis tancats de l’escola. 
 
S’ha fet la proposta a l’Ajuntament  
 
La Junta valora molt positivament aquestes iniciatives 
 



 
Comissió de Camins Escolar  
 
La representant de la Comissió ens explica que s’han estat convocats aquest matí 
per la Directora de l’escola  
 
Els ha comunicat que el representant de les AA.VV. de BCN a les IV Jornades 
sobre educació per a la mobilitat i la convivència als entorns escolars. "Camí 
Escolar, Camí Amic", celebrades els passats dies 1 i 2 d'abril, també és veí del 
barri de Vila Olímpica. I que s’ha adreçat a la Directora de l’Escola per coordinar 
sinergies en el projecte, ja que des de l’Associació AA.VV. Vila Olímpica  ja havien 
portat a terme iniciatives en la mateixa direcció. 
La Vocal ja  ha contactat amb ells. 
 
També que ha sigut convidada per l’IMEB a una presentació del tema Camins 
Escolars a Direccions de CEIPS en la localitat de Manresa. 
(La invitació s’ha fet a partir de la ponència en la que va participar junt amb les 
vocals de les respectives Comissions Camí Escolar de la nostra Escola i del CEIP 
Arenal de Llevant i la directora de l’Escola Bressol Municipal “La Mar Xica”) 
 
La representant de la Comissió ens explica que s’ha instal·lat un semàfor pelican 
(sempre en vermell mentre el dels vianants és verd) a la sortida de l’escola a 
l’encreuament amb el carrer Jaume Vicens Vives. Queda pendent semaforitzar el 
punt negre de la rotonda del cementiri, punt on hi hagut atropellaments I que a 
més a més ha quedat fora de la teranyina d’itineraris escolars 
 
La comissió ha demanat a l’IMEB per al nou curs 2008-09, tirants reflectants per al 
alumnes de 3º i 4º, i penjolls reflectants per a les motxilles de tots els nens de 
l’escola, ja que la nostra escola I la Mar Xica seran centres pilot del projecte. 
També han demanat que es connexionen els diferents camins de les escoles del 
barri. 
 
La representant de la Comissió demana al vocal de la Comissió de Comunicació 
espai al proper número de l’AMPAPAT per publicar material del tema. 
 
També ens explica que difondran informació del projecte a través dels Delegats de 
classe. 
 
La Direcció de l’escola truca a la Guardia Urbana cada vegada que s’estacionen 
autocaravanes al davant del cementiri, amb el que s’elimina el problema que 
existia 
 
La Junta valora molt positivament aquestes iniciatives. 
 
 
 



Comissió de Comunicació 
 
El Vocal demana s’els hi vagi facilitant la informació a publicar del tema Camins 
Escolar per avaluar si es dedica un monogràfic a doble format al tema. 
 
La Junta suggereix a la Comissió Camins escolars que demani subvenció a 
l’Ajuntament pel tema dels costos d’impressió. 
 
La Junta valora molt positivament aquestes iniciatives. 
 
 
Comissió d’Extraescolars 
 
La vocal te pendent reunir-se amb la resta de membres de la Comissió el proper 
dijous. 
 
La vocal ens explica que Direcció de l’escola va aprovar en principi per a l’any 
vinent les activitats Extraescolars de futbol i tennis proposades per  l’empresa 
CET10, adjudicatària de les noves instal·lacions esportives municipals veïnes a 
l’escola- camp de gespa artificial –. L’escola també tindrà la possibilitat de realitzar 
activitats esportives lectives al camp. S’espera que la inscripció sigui massiva.  
 
Finalment, i d’acord amb la Direcció del centre, la Comissió ha decidit que les 
famílies hauran de contractar directament les activitats amb les instal·lacions 
veïnes.  
 
Direcció ha insistit en no eliminar el bàsquet, així com mantenir les activitats de 
Tastaolletes.  
 
El calendari definitiu de totes les activitats per l’any vinent sortirà a finals de maig. 
 
La Comissió continua treballant en que el professorat de l’extraescolar anglès sigui 
nadiu, tema que no es recolza des de l’escola. Es fa esment de que hi ha activitats 
per exemple el Kumon, que han estat rebutjades per l’escola, ja que es considera 
que els nens ja estan el temps suficient a l’escola. 
 
Amb Direcció de l’escola estan treballant en introduir professors amb 
coneixements d’anglès en activitats com la informàtica i el teatre. 
  
La vocal ens comenta que ha realitzat una visita a l’escola amb el delegat de 3M, 
acompanyats de Direcció. Han presentat un pressupost de 12.000€ per col·locar 
als vidres de les finestres lamines adhesives que rebutjarien la radiació solar en un 
80% i baixarien la temperatura entre 5 i 7ºC 
 
Amb Direcció de l’escola s’acordat fer una prova en una classe i fer una 
comparativa amb la classe del costat per assegurar que el sistema és realment 
efectiu abans de prendre cap decisió. 



 
La Junta valora molt positivament aquestes iniciatives 
 
 
Comissió de Sostenibilitat 
 
La Vocal de la Comissió de Sostenibilitat ens explica que han celebrat una reunió 
amb Direcció de l’Escola i els arquitectes de l’edifici respecte de les millores que la 
Comissió hi havia estudiat i que ja va explicar a la Junta el passat 5 de febrer.  
 
Els arquitectes desestimen les lamines de filtre solar ja que afectarien a la imatge 
de l’edifici i proposen incidir en la ventilació natural creuada en horari de tarda (des 
de que finalitzen les activitats Extraescolars fins que marxa el personal de neteja). 
Actualment les finestres només obren uns 20 cm. per seguretat I no s’obren en la 
seva totalitat. 
 
Els arquitectes també proposen fer practicables finestres que ara no ho son, 
col·locar una graella davant de les finestres per poder-les obrir sense perill de 
caiguda, i anar substituint progressivament el tipus de teixit del tendal. 
 
La vocal d’Extraescolar proposa provar de colocar lamines en les finestres d’un 
aula i obtenir registres de temperatures per comparar-els amb l’aula contigua, 
activitat que podria anar a càrrec dels nens. 
 
La Junta valora molt positivament aquestes iniciatives 
 
 
Comissió de Festes  
 
La vocal ens explica que han seleccionat el dibuix per a la samarreta d’aquest any 
d’entre els realitzats pels nens de l’escola amb motiu de tema “Planeta Terra”, 
desenvolupat per la festa de Sant Jordi. Ens ensenya el dibuix així com dos 
dissenys de samarreta amb proves de color. La Junta es decanta majoritàriament 
pel color verd. Han demanat diversos pressupostos I es decantaran pel més 
econòmic. Com a novetat aquest any es fan 50 samarretes de tirants de la talla S. 
 
Referent als excedents de samarretes dels anys precedents, la junta suggereix fer 
una venda especial al local de l’AMPA. S’apunta el tema per part dels membres de 
la Junta família numerosa que es faci un descompte en aquests casos. La Vocal 
està d’acord sempre que es presenti el carnet corresponen i la rebaixa no signifiqui 
considerar decimals pel tema del canvi. 
 
La vocal ens ensenya un model de motxilla que es proposa fer per l’any vinent 
perquè aquest any ja no s’arriba a temps. 
 
Respecte a la festa de fi de curs del proper 15 de juny, S’obriran portes a les 17:00 
h. A les 17:30 serà l’actuació de “Dr.Fly , el pallasso galàctic”. A les 18:30 el 



concurs de pastissos i posteriorment a les 19:00 l’espectacle de música africana 
del grup de dones “A Paso de Cebra”. Es farà la venda de samarretes I es pintaran 
les cares als nens. També hi haurà un taller de dibuix amb guixos gegants per 
pintar parets de formigó (ja disposen del permís de l’escola). Demanen voluntaris 
per col·laborar en el control del taller i la resta d’activitats. 
 
El pressupost de la festa serà de 1.400€. En aquest pressupost s’inclouen les 85 
samarretes que es regalen a l’Escola per al professorat, monitors i resta de 
personal. 
 
 La Junta valora molt positivament aquestes iniciatives. 
 
Es fa esment de que el pressupost de la Comissió de Festes es cada any més 
reduït, amb el conseqüent increment de les dosis d’enginy a aplicar . 
 
 
2 Altres temes tractats 
 
Consell d’escolar 
El president ens facilita informació sobre el Consell d’escolar 
 
L’Escola va presentar la liquidació del pressupost de l’any 2007 on ja estan 
inclosos els gastos de la festa però no l’aportació de l’AMPA 
 
El president ha comunicat a Direcció que poden presentar a l’AMPA les factures 
pels imports compromesos. 
 
Direcció de l’escola va explicar al Consell que ja s’han proveït els 3 llocs singulars 
per l’any vinent segons concurs de mèrits,  d’acord amb el projecte d’autonomia de 
Centre  prorrogat fins el 2009-2010.  
 
Respecte de les Actes del Consell, el President ens recorda Direcció que les Actes 
del Consell no es difonen si bé son consultables a l’Escola en horari de Secretaria 
 
 
Altres 
El president ens explica que a instàncies de la Direcció va participar com a 
representant de les famílies en l’avaluació a la Directora del CEIP, portada a terme 
per la Inspecció del departament d’Ensenyament de la Generalitat al mes d’abril.  
 
Va respondre preguntes sobre la gestió que Direcció porta a terme respecte a 
diversos temes (resolució de conflictes, escola, plantilla, sobre la comunicació amb 
les famílies i sobre les diverses àrees d’activitat. 
 
El president també aporta una documentació de la FAPAc (agenda escolar 2007-
08 + DVD) i documentació del Consell Escolar Municipal (Memòria 2006-07 i el 
num 16 de la publicació CEM). 



 
S’acorda que el president difondrà el període de convocatòria del representat de 
l’escola al consell municipal del Districte de Sant Martí, plaça actualment vacant 
 
 
El President aixeca la sessió a les 24:00 hores. 
 
 
Signat, la secretària  
 
Marisa García 

Vist i plau 
       El President 
 
       Joan Altes 
 


