
ACTA de la 1ª REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’AMPA DEL CEIP VILA OLÍMPICA  
CURS 2008-2009 
 
Data: 25 de setembre de 2008, de 21:30 a 24:00 
 
Lloc: Hotel @Icaria.bcn 
 
Assistents  
President: Joan Altés  
Vice-presidenta: Mònica Rodríguez ( i Responsable de Delegats) 
Tresorera: Teresa Roigé 
Secretària: Marisa García 
 
Vocals Comissions: 
Maria Antònia Bauzá de Mirabó (Extraescolars) 
Albert Girona (Comunicació)  
Nicole Neiss (Festes)  
(Camins Escolars) Mònica Rodríguez 
Maria Murillo (Alimentació i Salut)  
(Secundaria) Disculpa la seva assistència 
Carmina Wiegerinck (Sostenibilitat) 
(Tertúlies) Disculpa la seva assistència 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1. Presentació del curs: 2008-2009 (inclòs detall junta Consell Escolar) 
2. Repàs de l'ultima acta de l'AMPA del curs 2007-2008 
3. Estat de comptes i presentació del pressupost de l'AMPA per al curs 2008-2009 
4.Les comissions exposen línies de treball per el curs 2008-2009 
5. Precs i preguntes 
 
 
1. Presentació del curs: 2008-2009 (inclòs detall junta Consell Escolar) 
 
El President ens informa del Consell Escolar celebrat el passat 4 de setembre, 
prèviament els hi havien notificat els punts telefònicament. 
Es va aprovar el calendari i horari escolar, així com el calendari d’activitats 
extraescolars. 
Els hi van notificar els canvis en la plantilla. 
Els hi van assabentar de les sortides previstes per l’any vinent. Es van aprovar les 
del primer trimestre. 
Es va explicar que s’està fent una prova piloto d’obrir el pati dissabtes i diumenges 
de 6 a 9 del vespre amb vigilància. 
Es va aprovar el pressupost del menjador. Les quotes per a l’any vinent pujaran un 
6%. L’excedent de l’any passat es reinvertirà en principi en millores en l’edifici. 
Aquest any es produeixen dues baixes en el consell 
L’Acta es pot consultar al taulell de la secretaria de l’escola 



2. Repàs de l'ultima acta de l'AMPA del curs 2007-2008 
 
Es llegeix i s’aprova l’Acta de l’ultima reunió del mes de juny  
 
 
3. Estat de comptes i presentació del pressupost de l'AMPA per al curs 2008-
2009 
 
Està pendent fer el tancament del pressupost del curs passat. Carme, la 
Secretaria de l’AMPA ha lliurat a la Vocal d’extraescolars els resultats de les 
activitats així com de l’acollida. 
 
La Tresorera recollirà la informació que resta per elaborar el pressupost per a l’any 
vinent 
 
 
4. Les comissions exposen línies de treball per el curs 2008-2009 
 
Comissió ‘Alimentació i salut  

 
La vocal ens explica la seva trajectòria a la comissió, així com el seu desgast 
davant de la situació actual. 
Des de fa 8 anys cada mes la comissió envia el menú. Han aconseguit sintonitzar 
amb la Carme I el cuiner i que els menús siguin sans, variats i equilibrats. Ho 
continuarà fent els 3 anys que li resten a la seva filla a l’escola però ens assabenta 
de que hi ha funcions que no està fent ningú, com anar a dinar a l’escola. No hi 
hagut incorporacions amb les necessàries continuïtat, empenta i bona relació amb 
l’escola.  
La Junta proposa fer una crida per trobar gent nova per a la Comissió. 
 
 
Comissió d’Extraescolars 
 
La Vocal ens explica que aquest any el tancament del pressupost es deficitari. En 
el que respecta a activitats extraescolars, en 2.234,30 €.  
 
Per una banda han baixat els ingressos d’acollida com a resultat de la sisena hora 
i per altra hi ha hagut moltes baixes a les activitats. Com que els preus es fixen per 
grups i no per nen, aquest fet implica pèrdues. Per l’any vinent les baixes 
comportaran el pagament de 3 mensualitats més, disposició que es pren amb 
l’acord de l’escola. 
 
Les activitats amb més baixes han estat Teatre i Dansa.  
 
Les que tenen dèficit son, Teatre (majoritàriament) i Dansa 



 
Per aquest curs hauran de pujar els preus de les activitats extraescolars al voltant 
d’un 5%, previa aprovació de la junta de l’AMPA. 
 
Aquest any ha hagut problemes en l’activitat vela,. Com que hi havien masses 
inscripcions, les sortides al mar han estat en vaixells de 7 places I no en vaixells 
de 2, més ràpids I més divertits per als nens/es. També hi ha hagut confusions en 
les dates d’inici del curset tant al juny com ara al setembre. S’acorda posar remei 
perquè a l’any vinent no es torni a repetir 
 
També aquest curs que ara comença hi haurà una activitat d’angles per a nens/es 
de 5º I 6º a càrrec del “British Council”. El requisit bàsic ha estat que el grup sigui 
de 10 persones mínim. Direcció va estar d’acord. El President ha signat el 
contracte de col·laboració. 
 
 
Comissió de Sostenibilitat 
 
La Vocal ens explica que la reunió programada per aquest mateix matí ha estat 
anul·lada per la visita de la inspecció de la Generalitat. S’ha ajornat a demà 
 
 
Comissió de Comunicació 
 
El Vocal ens explica que encara no s’han reunit la comissió. 
Pel l’AMPAPAT dels camins escolars s’està pendent de rebre els continguts 
promesos per l’Ajuntament. 
Es parla de la idea que tenen de publicar per Sant Jordi el llibre de les entrevistes 
que s’han anant publicant en els AMPAPATS, ja que tenen una longitud major que 
la que es publica. 
El President suggereix fer distribució digital de l’AMPAPAT i reduir la que es fa en 
paper. 
 
 
Comissió de Camins Escolars 
 
La Vice-presidenta i membre de la Comissió ens explica els objectius que es 
proposen per al curs escolar 2008-2009: 
 
Treballar en que es resolguin al viari un seguit de punts pendents: l’encreuament 
Arq. Sert/avda Icària costat mar, el de Rosa Sensat amb avda Icària (costat 
muntanya), la rotonda d’entrada a la ronda litoral I la sortida de l’aparcament del 
centre de la Vila a arq. Sert 
 
Respecte al pedibus, estan pendents de rebre informació de l’experiència del 
Districte de Sarria per avaluar si es posa en marxa . 
 



La trobada de la Comissió amb la AAVV Vila Olímpica la tenen programada per al 
proper 10 d’octubre 
 
Les jornades de camins escolars XJT es faran un dissabte del mes d’octubre, a 
confirmar la data . 
 
També ens explica que han rebut dos queixes de mares de l’escola. La primera 
respecte de persones begudes a les 8 del matí a la plaça Tirant lo Blanc I al tram 
de Salvador Espriú proper a l’escola. Passaran avís al contacte de la comissió 
amb mobilitat del Districte perquè avisin si se escau a la Guardia Urbana. La 
segona queixa es respecte a l’home que es passeja nu pel barri. En aquest cas 
ens expliquen que s’han informat el nudisme es legal en Barcelona sempre que no 
hi hagi conductes obscenes  
 
 
Comissió XJT  
 
La Vice-presidenta i membre de la Comissió ens explica que es portarà a terme  el 
taller de cuina “Voleu cuinar amb els vostres fills?” en el centre Arenal de Llevant i 
amb gran èxit ja que en pocs dies es van omplir les places disponibles. 
 
La Vocal ( no present) ja esta en contacte amb el Ramon Almirall (Psicòleg i 
Assessor Psicopedagògic) per començar les tertúlies i veurem com es omplen els 
grups. 
 
Està pendent el tema de Primers Auxilis de veure com tira endavant el Pla 
estratègic del districte de Sant Marti per incorporar-lo dintre de aquestes propostes 
 
 
Comissió de Festes 
 
La Vocal ens explica que tenen un romanent de 531 € de la venta outlet de 
samarretes.  
 
Aquest fet és degut a que molta gent ha fet feines sense cobrar res, com és el cas 
de l’arbre de Nadal, també a que l’empresa de catering va regalar la xocolata de la 
festa fi de curs I per últim a l’èxit de la venda especial de samarretes. 
 
Es comenta que per la festa fi de curs de l’any vinent els regals als cuiners dels 
pastissos guanyadors seran per una franja d’edat més acord amb la dels 
participants. 
 
 
 
 
 
 



5. Precs i preguntes 
 
Pendent aclarir la pòlissa de responsabilitat Civil obligatòria de l’AMPA 
 
La Tresorera informa que ha rebut una petició de la tresorera del nou CEIP Sant 
Martí referents a quotes i donacions de la nostra AMPA. S’acorda que quedaran 
amb ella el president I la Tresorera i li explicaran i facilitaran les dades que demani 
 
 
 
El President aixeca la sessió a les 24:00 hores. 
 
 
Signat, la secretària  
 
Marisa García 

Vist i plau 
       El President 
 
       Joan Altes 
 


