
ACTA REUNIÓ MENSUAL AMPA ESCOLA SANTA MARIA D’AVIÀ 

11 de desembre de 2014 a les 21 hores. 

Assistents 

Teresa Corominas, Marissa Capellas, Jordi Beringues, Joan Hernando, Vicenç Pujals, Dolors 

Prat, Meritxell Casadesús, Anna Davins, Vanessa Armengou, Imma González, Miquel Àngel 

Martínez, Miquel Castaño, Sandra Esteban, Sara Isach, Gemma Tort, Marta Martínez, Anna 

Perarnau, Toni Soler, Sandra Canudas, Mari Berganciano,  Anna Casas,  Salva Díaz, Eloi Carol 

i Lícia Palou. 

 

Temes tractats 

1.Aprovació de l’acta anterior. 

2.Reunió de la direcció. 

Durant la reunió amb la direcció de l’escola es van tractar els següents punts: 

- S’estan fent arranjaments a la caseta del pati d’infantil. De moment està tancada però es 

preveu tornar-la a utilitzar quan l’Ajuntament l’hagi arreglat. 

- Anteriorment l’escola ens va comentar que necessitava material informàtic (ordinadors, alguna 

tablet,..) Es va demanar ajuda a l’AMPA. Quan tinguin clar que necessiten ens passaran 

pressupost. 

- Se’ns va informar que davant del despatx de direcció hi ha un armari de l’AMPA i que també 

tenim una bústia que s’ha d’anar mirant.  

- El tema de l’auxiliar de conversa es decidirà si com a AMPA ho assumim o no un cop 

consultats els pressupostos que han demanat els de la comissió d’extraescolars. 

- Es demana si es pot penjar el menú de la setmana el divendres i fins i tot es proposa demanar-

li el Lluís si el pot fer mensual.  El menú es fa tenint en compte les indicacions del consultori. 

Sobre el tema dels fregits comenten que potser ha passat alguna setmana però no és lo habitual i 

que l’any passat la cuina va comprar una planxa. 

- Es va proposar en la reunió del Consell escolar que la pròxima jornada d’arranjament d’alguna 

zona del poble que organitza l’Ajuntament es podria fer al pati d’infantil de l’escola. S’ha de 



presentar un projecte del què interessaria millorar. Comenten fer algun dibuix o mural en una de 

les parets per animar-lo una mica. 

- Comenten que si alguna de les comissions s’ha de reunir amb  l’equip directiu están a 

disposició. 

- Per tal de donar suport els 2 pares que s’han presentat a les eleccions del Consell Escolar es 

demana si des de l’AMPA podem incentivar  la participació. 

-Estan renovant la pàgina web de l’escola, ja que l’anterior era molt difícil d’actualitzar-la. El 

blog de l’escola estarà enllaçat a la pàgina. Breument estarà en funcionament. S’haurà de mirar 

si la informació de l’AMPA ens sembla correcta i si fa falta afegir-hi alguna cosa més. 

www.escolaavia.cat 

- Se’ns ha demanat si per l’assaig dels pastorets i el dia que es representen l’AMPA podem 

assumir el cost del lloger d’uns micròfons d’ambient perquè d’aquesta manera els nens no s’han 

d’anar passant els micròfons. El cost aproximat pels dos dies serà d’uns 150 euros. 

3. Estat de comptes. 

Compte AMPA:  5966,02 euros 

Compte llibres:  13528,71 euros 

Compte Avui per tu:   1995,75 euros 

Termini a CX:            25000 euros 

S’hauria de començar a pensar en fer alguna activitat per recaptar diners, ja que no tenim 

ingressos, ja que ara no rebem cap subvenció. Se’n tornarà a parlar a la següent reunió. 

S’ha d’estar alerta si sortís alguna subvenció per poder concursar-hi i d’aquesta manera tenir 

algun ingrés. 

4.Casals de Nadal. 

La primera setmana hi ha suficients nens i per tant es farà el casal. L’altra setmana hi ha molt 

pocs nens, si no s’apunten nens esporàdicament no es podrà fer. Ja s’ha parlat amb les famílies 

que s’han apuntat. 

 

 

http://www.escolaavia.cat/


5.Ninots de neu. 

A l’espai de la parada de la fira del joc que ens va cedir la Meritxell Casadesús es van vendre 

una 170 ninots de neu. Els que van sobrar es van donar a l’Escola de Cal Bassacs. Aquests en 

van vendre uns 15 o 20 més dels nostres. 

6. Torneig de futbol 

L’Ajuntament i l’escola deixen material per realitzar el torneig de futbol del 13 de desembre. El 

Liven col·labora donant-nos patates pels participants. El Consell Esportiu s’encarregarà de les 

copes. 

S’ha parlat amb la Sandra Alías per saber si des d’Educació física necessitaven algun material,.. 

L’escola té un compte comú amb l ‘AMPA de les subvencions que es rebien del Pla català de 

l’esport. Actualment aquestes subvencions han desaparegut.  En aquest compte hi ha uns 4600 

euros i ella mateixa els gestiona. Aquest any no preveu cap gasto més. 

S’haurà de pagar a Tots Colors en concepte de: 

Entrenadors 2x10= 20 euros 

Equip 2x10= 20 euros 

Pilotes 177 euros 

 

7.Liquidació xandalls. 

S’ha de passar a la botiga de l’Agnès per saber quantes xandalls vells queden i què se’n vol fer. 

En la pròxima reunió es  

tornarà a parlar. 

8. Assegurança /socis. 

S’hauria de mirar si hi ha algun nen que no ve a l’escola d’Avià i fa alguna extraescolar, per tal 

d’ampliar l’assegurança.  També s’hauria de controlar que les famílies d’aquests nens paguin la 

quota de socis de l’AMPA. En la següent reunió s’acabarà de concretar. 

9. Auxiliar de conversa. 

S’ha demanat preus a l’acadèmia English Now. 4h a la setmana, classes de 55 minuts amb 

professor natius costaria una 425 euros al mes. Si aquestes 4h es poguessin fer al mateix dia es 

rebaixaria una mica el preu. 



Des de l’escola es va demanar si ho podia assumir l’AMPA. Un cop parlat, s’ha acordat que són 

massa diners i per tant aquesta activitat no es podrà realitzar. Es parlarà amb l’escola per 

comentar-los la decisió. 

10.Festa fi de curs. 

S’ha d’intentar reduir costos i esbrinar què va passar l’any passat amb el menjador, ja que els 

números no quadren. 

Es proposa fer alguns canvis per la festa de final de curs que es celebrarà el 13 de juny, sobretot 

durant el matí: jocs tradicionals, Kappla, demanar inflables a la Diputació.. A la tarda ja queda 

més ple. Es pensaran diferents activitats i en la reunió del mes de gener es tornarà a parlar del 

tema i s’acabarà de definir. 

11.Tallers igualtat de gènere. 

Des del Consell Comarcal es proposa fer una xerrada sobre violència de gènere o passar una 

pel·lícula i fer-ne un taller. S’acorda aplaçar-ho per l’any vinent, tenint en compte que les 

últimes xerrades-taller la participació ha estat molt baixa. 

12.Tots Colors. 

Els membres de la comissió d’extraescolars es van reunir amb l’empresa Tots Colors i s’està 

concretant el contracte. Tota la documentació està en ordre. 

13. Altres. 

S’acorda assumir el cost del lloguer dels micròfons aquest any, però que de cara a altres anys es 

parli amb l’Ajuntament per proposar-los si en poden comprar ja que a l’Ateneu es fan altres 

espectacles i segurament serien d’utilitat per més entitats i actes que es realitzin. 

Es demana si es pot tornar a proposar a l’equip directiu, pel curs vinent, fer els Pastorets en cap 

de setmana, ja que hi ha molts pares que treballen 

 

14. Propera reunió 

Dijous, 29 de gener reunió mensual de l’AMPA a la Biblioteca d’Avià a les 21h.  


