
ACTA de la 4ª REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’AMPA DEL CEIP VILA OLÍMPICA  
CURS 2007-2008 
 
Data: 8 d’abril 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: Teresa Roigé 
Secretària: Marisa García 
 
Vocals Comissions: 
Maria Antònia Bauzá de Mirabó (Extraescolars) 
Albert Girona (Comunicació) 
(Festes) Disculpa la seva assistència 
(Camins Escolars) Assisteix Teresa Segura 
Maria Murillo (Alimentació i Salut) 
Stefania Clerici (Secundaria)  
Carmina Wiegerinck (Sostenibilitat) 
 
 
Temes tractats 
1. Lectura i aprovació de l’Acta anterior (Junta del 5 de febrer) 
2. Comissions 
3. Liquidació del pressupost amb l’Escola 
4. Altres temes 
  
1. Lectura i aprovació de l’Acta anterior (Junta del 5 de febrer) 
 
2. Comissions 
 
Comissió de Sostenibilitat 
 
La Vocal de la Comissió de Sostenibilitat ens explica que encara no es disposa de  
data per a la reunió amb Direcció de l’Escola i els arquitectes de l’edifici per 
avaluar les millores estudiades que ens va explicar a la Junta del 5 de febrer.  
 
Han confirmat amb Ensenyament de Generalitat de Catalunya que qualsevol 
intervenció ha de ser sol·licitada i aprovada per la Direcció de l’escola. 
 
 
Comissió d’Extraescolars 
 
La vocal te pendent reunir-se amb la resta de membres de la Comissió. 
L’empresa CET10, adjudicatària de les noves instal·lacions esportives municipals 
veïnes a l’escola- camp de gespa artificial – ha proposat horaris I activitats per a 



activitats extraescolars per a  l’any vinent. 
 
 
Comissió d’Alimentació  
 
La Vocal ens explica, respecte de la introducció de menus ecològics al menjador, 
que és l’Escola (i no l’AMPA) qui porta la gestió del menjador de l’Escola I en 
aquest sentit és molt difícil imposar uns proveïdors, al igual que proposar segons 
quins tipus de plats al menú. L’elaboració dels menús mensuals va a càrrec de la 
vocal amb els objectius de que no es repeteixin els menú, intentar que el peix 
tingui forma de peix i evitar en el possible la carn picada 
 
Per altra banda a la nostre escola son majoria els alumnes que es queden a dinar, 
hi ha dos torns de menjador en un temps reduït  (el mínim normatiu de 2 hores). 
Es comenta que els aliments ecològics tenen temps superior de cocció i que de 
vegades menús que es proposen no es poden portar a terme. 
 
Respecte d’altres escoles publiques a Catalunya que duguin a terme aquesta 
iniciativa, la Vice-presidenta aporta una ressenya  del diari gratuït 20 minuts BCN 
del dia 10 de marc “El Menú Ecològic escolar s’implanta a Barcelona”. La Vocal 
investigarà els proveïdors d’aquestes escoles així com el nombre de menús diaris 
que elaboren. 
 
La fruita del matí es subministrada pel mateix proveïdor del menjar de migdia. 
 
 
Comissió de Comunicació 
 
El Vocal ens explica que està enllestit un nou número de l’AMPAPAT que  tractarà 
de llibres, dels nous formats, les activitats per a nens a Internet.  
Intenten que surti per la festa de Sant Jordi però van molt justos de dates per 
portar-ho a l’impremta 
 
Per final de curs esperen dedicar un monogràfic al tema dels Camins Escolars. 
 
El President suggereix dinamitzar la llista de distribució de la web de l’AMPA 
aportant els escrits que la Vice-presidenta i Vocal de Delegats de classe 
distribueix, així com els correus en paper adreçats al president que es reben a la 
bústia de l’AMPA. 
 
 
Comissió de Secundaria  
 
La Vocal explica que ha finalitzat el període d’inscripcions d’ensenyament 
secundari i que estan a punt de publicar-se les llistes provisionals. 
S’espera que pràcticament totes les famílies del CEIP Vila Olímpica que han 
demanat el IES Icaria aconsegueixen plaça ja que hi hagut un repartiment natural 



entre l’Icaria i nou IES Front Marítim. 
 
Es comenta que moltes famílies del barri han optat per l’escola concertada 
SUNION 
 
 
Comissió de Camins Escolar  
 
La representant de la Comissió ens explica que s’han celebrat les  
IV Jornades sobre educació per a la mobilitat i la convivència als entorns 
escolars. "Camí Escolar, Camí Amic", els dies 1 i 2 d'abril de 2008. 
 
Es comenta  que el representant a les jornades de les AA.VV. de BCN és un veí 
del barri de Vila Olímpica.  
 
El primer dia de les jornades es va exposar un exemple arquitectònic portat a 
terme en relació al tema al barri de Gracia i també el cas de Fossano, una ciutat 
d’Itàlia travessada per una via ràpida on les escoles, d’acord amb l’alcaldia, han 
organitzat un pedi-bus per anar a l’escola. L’organització es basa en voluntaris 
(dotats d’assegurança) que en tres parades recullen als nens, passen llista i fan el 
camí a l’escola portant cadascú una armilla fluorescent. 
 
El punt àlgid d’aquestes iniciatives es que necessiten persones de l’Escola molt 
implicades en el tema per garantir la continuïtat en el temps del projecte. 
 
El segon dia va haver-hi una ponència en la que van participar les vocals de les 
respectives  Comissions de la nostra Escola i del CEIP Arenal de Llevant I les 
directores del CEIP Vila Olímpica I l’Escola Bressol Municipal “La Mar Xica”. 
 
En relació al camí escolar de la nostra escola, es comenta que ha tornat a haver-hi 
un atropellament a la rotonda del cementiri, punt que ha quedat fora de la 
teranyina d’itineraris. 
 
La representant de la Comissió ens explica les mides concretes que l’Ajuntament 
ja ha començat a aplicar: concentrar aparcament de motocicletes en els xamfràs 
per augmentar la visibilitat tant dels nens vianants com dels vehicles en els canvis 
de direcció i instal·lació de semàfors pelican (fase inicial de color vermell per als 
vehicles en encreuaments amb canvis de direcció. 
 
La Coordinadora d’Entitats del Poble Nou portarà el tema dels comerços 
col·laborants on els nens podran demanar ajuda en cas d’imprevistos. 
 
Es comenta que al CEIP Brusi han enllestit un concurs de fotografia amb el tema 
Camins escolars 
 
Està pendent el tema del LOGO  
 



La Junta valora molt positivament aquestes iniciatives 
 
 
Comissió de Festes  
 
La Vocal disculpa la seva assistència i per e-mail ens explica que a l’endemà es 
portarà a terme la plantació de margarites al talús pels nens de la classe de 2º 
Per a regar-les, es reciclarà l’aigua de la cuina que s’utilitza per a rentar la fruita i 
la verdura 
 
La setmana de Sant Jordi es tornarà a decorar, com l’any passat, l’entrada de 
l’escola amb les flors que confeccionin els nens. Els materials (flors, papers, 
precinto) tenen un cost de 54€ 
 
Per a la festa de fí de curs del 15 de juny, està  contractat el pallasso Enric amb 
l’espectacle “Dr.Fly , el pallasso galàctic”  
Sobre la tarima que posarà l'escola s’instal·larà un fons d'escenari i un equip de só 
de 2000 watts. El pressupost total serà de 350 € 
 
La Junta destaca lo maques que han quedat les flors 
 
 
Comissió de Tertúlies XJT  
 
La Vice ens explica que a partir d’aquest mes la Rosa Coromines, mare de P4 es 
farà càrrec d’aquesta Comissió. Ja han fet una reunió. S’acorda per l’any vinent fer 
una activitat lligada als camins Escolars junt amb les escoles Brusi I Bogatell 
consistent en fer activitat oberta al barri en horari dissabte al matí per a families 
amb activitats simultànies: Conferencies per els pares I activitats pels  nens. 
 
També es comenta l’escrit que la FAPAC va re-enviar a la vocal de Secundaria 
respecte l’escola de pares de l’entitat Justícia I Pau. Queda pendent aclarir si es 
un taller o una conferencia. 
 
 
3. Liquidació del Pressupost  
 
Pendent recabar la proposta de Direcció de l’Escola respecte la subvenció 
pendent  
 
La Tresorera informa que està treballant junt amb La seva predecessora en el 
imprès del IMPOST DE SOCIETATS a presentar el 25 de juliol  
 
 
4. Altres temes tractats 
 
Subvenció d’extraescolars  



 
Ha estat concedida la subvenció d’extraescolars sol·licitada el curs passat. Hi ha 
dues línies de subvenció, una de les quals ha de ser aprovada pel Consell. 
Es comenta el sistema de repartiment mitjançant un prorateig per nen i activitat. La 
subvenció es reparteix amb els mateixos criteris que la subvenció d’acollida 
  
 
Consell escolar 
 
Respecte de les Actes del Consell, el President ens transmet la resposta de 
Direcció que les Actes del Consell no es difonen si bé son consultables a l’Escola 
en horari de Secretaria 
 
El projecte d’autonomia de Centre s’ha prorrogat fins el 2009-2010. Han demanat 
per aquest any 3 llocs singulars a proveir segons concurs de mèrits (el termini va 
finalitzar el 27 de febrer) 
 
Es destinarà un pressupost de 5.800€ a millores de cablatge I 14.800€  a armaris i 
a pissarres digitals 
 
La jornada de portes obertes es va portar a terme el 11 de marc. El període de 
preinscripció es va tancar el dia 4 d’abril . 
La revisió de la preinscripció s’ha fet aquesta mateixa tarda. Les llistes baremades 
sortiran el proper dia 14 d’abril- 
 
El Consell ha aprovat el casal d’aquest estiu “La Màgia de créixer”. 
 
Es va parlar de la vaga del passat dia 14 de febrer. 
El posicionament de l’escola és a favor del principi de la Llei de l’autonomia de 
centre educatiu amb reserves com la dotació de Recursos i la importància que ha 
de tenir la carrera docent. Consideren prioritari que en els concursos de trasllats 
no es valori tant sols la antiguitat sinó els projectes. Troben a faltar en la Llei el 
desenvolupament més enllà de l’escola I l’experimentació 
 
El President aixeca la sessió a les 24:00 hores. 
 
 
Signat, la secretària  
 
Marisa García 

Vist i plau 
       El President 
 
       Joan Altes 


