
ACTA de la 6ª REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’AMPA DEL CEIP VILA OLÍMPICA  
CURS 2007-2008 
 
Data: 10 de juny de 2008, de 21:30 a 23:45 
 
Lloc: restaurant Ugarit, Centre de la Vila 
 
Assistents  
President: Joan Altés  
Vice-presidenta: Mònica Rodríguez (Responsable de Delegats) 
Tresorera: Disculpa la seva assistència 
Secretària: Marisa García 
 
Vocals Comissions: 
Maria Antònia Bauzá de Mirabó (Extraescolars) 
(Comunicació) Assisteix Enric Senabre 
(Festes) No va ser convocada 
(Camins Escolars) Assisteix Teresa Segura (s’incorpora a les 23:00) 
(Alimentació i Salut) ? 
(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 Vice presidenta I vocal de la Comissió ens explica que ha assistit a una reunió 
entre el CEM Consell Escolar Municipal I la Responsable Tècnica d’Educació del 
Districte del Consorci d’Educació de Barcelona sobre com ampliar a tot el Districte 
les experiències XJT (de les escoles del nostre barri); FEM: Família, Educació, 
Mètode (escoles Catalonia, Virrei Amat I Perú); i XAT: (escoles Llacuna, Pere IV, 
Provençals, Acàcies); que junt amb l’Escola de Pares  del CEIP Provençals s’han 
portat a terme aquest curs. 
 
Ens porta una Guia d’accions formatives per a famílies amb infants I adolescents 
de 0 a 16 anys, “Educar és Estimar”, publicada per l’Ajuntament de Barcelona. 
http://w3.bcn.es/fitxers/ajuntament/educaresestimarcatalainternet.300.733.pdf 
 



La Vocal va participar el 19 d’abril en una jornada iniciativa de l’organització 
“Famílies en xarxa” www.familiesenxarxa.org sobre “Noves Tecnologies, Família I 
educació”. Aquesta jornada versava sobre les noves oportunitats per a la 
comunicació i la relació amb els nostres fills i filles en l’era digital. Varen participar 
394 persones en tallers  vivencials organitzats en grups de 15 persones 
dinamitzats per 2 terapeutes. 
 
La comissió proposarà a Direcció incorporar l’experiència que el CEM va crear 
aquest curs: PROJECTE ÈXIT “busquem un amic gran” per a nois i noies amb 
processos deficitaris d’aprenentatge. La Comissió proposarà aquest tema a la 
Direcció de l’escola. en la reunió programada per a dilluns vinent. També 
proposaran introduir formació en primers auxilis per a professors i monitors. Hi ha 
un pare de l’escola que es educador en el tema. 
 
En el díptic del curs següent no es reservarà data per a les JORNADES CAMINS 
ESCOLARS ja que en aquests moments s’està treballant des de l’IMEB i la 
Guardia Urbana en organitzar el calendari en els dies que millors els hi pugui 
convenir tant a tertulians com a monitors. 
 
 
 Comissió de Camins Escolar  
 
La Vice-presidenta i membre de la comissió aporta un tríptic d’una escola del País 
basc. 
 
La representant de la Comissió ens explica que el proper dijous hi una reunió de la 
Macrocomissió, on l’Administració encapçalada pel regidor de mobilitat, explicarà a 
la gent de les AMPAS i Direccions dels Centres implicats les feines que s’estan 
fent i la planificació per a l’any vinent.  
 
Ens explica que la representant del IMEB no es partidària dels tirants reflectants 
per als nens i nenes que s’havien proposats seguint exemples d’altres ciutats.. No 
obstant la Comissió els reclamarà per al alumnes de 3º i 4º, ja que la nostra escola 
I la Mar Xica son centres pilot del projecte.  
 
Els tirants serien propietat de l’escola i els nens els haurien de tornar a final de 
curs tal com passa amb les bosses dels àlbums. 
 
També ens explica que l’Ajuntament està d’acord en subvencionar la publicació 
del proper AMPAPAT dedicat al tema Camins escolars sempre que puguin 
supervisar els continguts. 
 
 
 
 
 



Comissió de Comunicació 
 
El representant de la Comissió aporta una maqueta del proper número de 
l’AMPAPAT , el num. 12, dedicat a la immigració, que es distribuirà a les motxilles 
la setmana vinent, última dels curs. 
 
Es demanen suggeriments pels continguts per a l’any vinent. Es parla a la Junta 
de dedicar un número als Esports.  
 
El representant també ens explica que tenen en cartera fer una publicació recollint 
les entrevistes publicades fins la data als AMPAPATS.  
 
Es comenta a la Junta que hi ha revistes d’altres CEIPS l’Arenal del Llevant que 
incorporen publicitat a les seves fulles. 
 
 
 Comissió d’Extraescolars 
 
La vocal te pendent la reunió final de curs amb la resta de membres de la 
Comissió. 
 
S’han tancat els horaris per a l’any vinent. Les activitats extraescolars de futbol i 
tennis (que portarà l’empresa CET10, adjudicatària de les noves instal·lacions 
esportives municipals veïnes a l’escola- camp de gespa artificial) han quedat fora 
de les activitats organitzades per l’escola per una tema de compatibilització 
d’horaris.  
 
Ens explica que la Direcció de l’Escola està estudiant constituir-se en Associació 
Esportiva ja que el Consell Català de l’Esport concedeix subvencions per a 
l’activitat, (no per a les famílies), dintre del programa de Foment de l’Esport.  
La idea de Direcció es obrir les pistes els caps de setmana La subvenció es podria 
destinar a finançar la vigilància del recinte de l’escola durant les hores d’obertura. 
 
L’AMPA està portant a terme 17 activitats extraescolars i l’opinió de la comissió és  
la graella s’hauria d’anar reduint i no ampliant-se. 
 
Com a novetat per a l’any vinent s’ha establert que qualsevol baixa en l’activitat 
escollida implicarà el pagament de 3 mesos més desprès de la baixa. 
 
Les reclamacions a les activitats s’hauran de canalitzar a través de la Comissió. 
Aquest curs ha arribat una única queixa sobre un tema de compatibilitat d’horaris. 
 
Aquest any s’ha afegit l’activitat d’angles en 5º I 6º. Fa anys es va treure perquè no 
n’hi havia demanda, i ara si que n’hi ha. 
 
La vocal apunta que l’any vinent hi haurà 4 baixes a la comissió. 
 



Es comenta que en l’últim rebut s’han abonat a les famílies les activitats becades 
per la Generalitat. 
 
La vocal ens comenta que ha partir de la visita a l’escola del delegat de 3M, s’han 
instal·lat als vidres de les finestres d’una de les classes de 6º, lamines adhesives. 
Les lamines tenen una garantia de 10 anys, rebutgen la radiació solar en un 80% i 
baixen la temperatura entre 5 I 7ºC. 
La instal·lació ha estat finançada per 3M. Els nens/es faran registres de 
temperatures i les compararan amb les de l’aula contigua.  
 
 
Comissió de Sostenibilitat 
 
 La Vocal de la Comissió de Sostenibilitat ens explica que no es tenen novetats 
sobre les actuacions que van ser proposades pels arquitectes autors de l’edifici 
per millorar la ventilació natural de l’edifici. 
Les actuacions consistien en: Per una banda fer practicables finestres molt altes 
que ara no ho son. Per altra banda, col·locar en la banda central de la part exterior 
de les finestres de les classes, una graella de planxa metàl·lica perforada, per 
permetre l’obertura total sense perill de caigudes. 
 
Ens aclareix que els tendals actuals (majoritàriament molt malmesos) no s’utilitzen 
ja que els professors/es no tenen força per maniobrar-els. 
 
 

2. Altres temes tractats 
 

El president ens explica que l’últim Consell escolar no ha estat convocat 
presencialment perquè calia donar resposta immediata als temes a tractar. 
Direcció ha parlat telefònicament per separat amb els constituents del Consell. 
 
El president recorda que està pendent el pagament a l’escola de l’aportació de 
l’AMPA, malgrat ja s’ha comunicat a Direcció que poden presentar les factures 
pels imports compromesos. 
 
S’ha autoritzat que el pressupost de la Festa Final de curs dels nens de 6º 
d’aquest any s’augmenti en un 33%, proporcional al número de nens/es, ja que 
aquest curs s’acomiaden de l’escola 3 classes. 
 
S’acorda proposar a Direcció que es demani a l’Ajuntament senyalitzar un 
aparcament de motos contigu al de bicis per tal que no aparquin les motos davant 
de la porta de l’escola. 
 
Es comenta l’èxit de la distribució de l’acta de la reunió dels delegats per e-mail a 
les famílies. S’han reactivat temes com que la sortida de nens de l’escola amb  
acompanyats no habitual ha de ser autoritzada. S’acorda que l’AMPA, responsable 



de l’organització de les activitats extraescolars recordi als monitors procedir de la 
mateixa forma. 
 
 
 
El President aixeca la sessió a les 23:45 hores. 
 
 
Signat, la secretària  
 
Marisa García 

Vist i plau 
       El President 
 
       Joan Altes 
 


