
ACTA REUNIÓ MENSUAL AMPA ESCOLA SANTA MARIA D’AVIÀ 

6 de novembre de 2014 a les 21 hores. 

Assistents 

Teresa Corominas, Carme Mosoll, Marissa Capellas, Fina Buscall, Alícia Agredano, Joan 

Hernando, Joan Ramon Prat, Vicenç Pujals, Dolors Prat, Meritxell Casadesús, Anna Davins, 

Carles Bernardo, Miquel Àngel Martínez, Albert Borrellas, Miquel Castaño, Manel Farràs, 

Josep Coronado, Elisabet Calvés, Sandra Esteban, Sara Isach, Gemma Tort, Marta Martínez, 

Anna Perarnau, Toni Soler, Sandra Canudas,  Anna Casas,  Salva Díaz, Eloi Carol i Lícia Palou. 

 

Temes tractats 

1.Aprovació de l’acta anterior 

2.Consell Escolar 

L’Eloi ens explica els temes que s’han tractat en el Consell Escolar del dimecres 5 de novembre: 

- Pla Català de l’Esport: s’han invertit uns 300€ en realitzar cartografia de rutes del 

municipi . Tenim a l’abast de l’AMPA qualsevol extracte i detall d’aquesta sortida de 

diners. 

- Pista coberta / pavelló ja està quasi a punt per fer-ne ús. En breu es posarà la llum i per 

tant podrà ser una bona opció per fer activitats com la Festa Fi de curs en cas de mal 

temps. 

- Progama Pile (auxiliar de conversa nativa en anglès). Enguany l’escola l’ha perdut, per 

causes alienes a ella. Es proposa l’opció de realitzar-ho i ens comenten si l’AMPA 

coneix d’algun/na professor/a natiu/va per a poder-ho dur a terme. S’haurà de valorar 

fins quan estarem disposats a col·laborar econòmicament amb aquest projecte, si 

s’acaba realitzant. 

- Es parla breument del menjador del qual es diu que han augmentat els alumnes fins a 

206 diaris i que hi ha 8 monitors. Durant el primer torn hi ha 2 monitores vigilant el 

pati, pel segon torn són 4. 

- Abans de Nadal l’escola farà un simulacre d’evacuació.  

- Pati d’infantil:  la Zona de la muntanyeta està en mal estat ja que la fusta s’està podrint, 

per aquest motiu s’ha decidit tancar-la fins que no estigui en condicions. Es comenta per 

part de l’alcalde que se sap i que quan pugui es realitzarà actuació. 



- Es demana a l’ajuntament si es podria realitzar a l’escola la jornada anual que es fa de 

rehabilitació al poble. L’alcalde comenta que es mirarà. 

- S’ha posat Gas Natural i que per tant la zona vallada a on hi ha els dipòsits de propà es 

podrà fer servir en breu. 

- Actualment el cap de setmana l’escola ja roman tancada sense cap altre possibilitat que 

si algú hi vol entrar hagi de saltar i per tant infringir la llei.   

- Es parla de la problemàtica dels gats ja que ha arribat a un nombre elevat (14-15). 

Provoquen molèsties a les nenes i nens, així com removiment de les escombraries, 

caques  pel pati... L’ajuntament anirà agafant els gats de 2 en 2, els esterilitzarà i els 

durà en un altre lloc a on els hi donarà menjar uns dies per veure si s’hi estableixen. Es 

comenta que probablement tornin però l’ajuntament exposa que és tot el què pot fer. 

- Cargoleres i del seu manteniment. Fins ara era càrrec de la Generalitat, però la 

normativa va canviar i són els ajuntaments qui se n’han de fer càrrec. Es comenta des de 

l’escola que s’hauria d’instal·lar canals per tal d’evitar filtracions d’humitats com les 

quines hi ha hagut. L’ajuntament comenta que es mirarà veure què s’hi pot fer, però no 

té clar si s’hi pot o no col·locar canals. 

 

3. Auxiliar de conversa 

Ningú de l’AMPA coneix a cap professor/a natiu d’anglès. Es mirarà. Es va demanar quants 

diners estaríem disposats a invertir en aquest projecte, s’acorda tractar el tema més a fons i amb 

més detall amb la direcció del centre i quan tinguem pressupost en tornarem a parlar. 

4.Col.laboració Marató TV3 

L’Elisenda Martí ve explicar la proposta de fer ninots de neu per vendre’ls i d’aquesta manera 

recollir diners per la Marató de TV3. L’any passat durant les hores de menjador van fer 

angelets. L’Elisenda comenta dues opcions: fer un taller algun dissabte o algun dia a la tarda  

perquè els pares de l’escola hi poguessin participar. Després s’han de vendre durant dos caps de 

setmana a Berga.  Es desestima la proposta de fer un taller entre setmana a la tarda. Es proposa 

intentar fer-lo un dissabte. Es parlarà amb direcció per enviar una nota informativa  a les 

famílies de l’escola. L’Elisenda parlarà amb les monitores de menjador. Si em cap dels dos 

cassos no surt gent, no es farà i es proposarà col·laborar directament amb la Marató. 

L’any passat en la venta dels angelets i van anar 3 persones de l’AMPA a la paradeta de 

l’Escola Sant Joan, el nom de l’escola d’Avià no apareixia enlloc. Es comenta fer un cartell on 

aparegui el nom de l’escola i es demana la col.laboració dels membres de l’AMPA per anar a 

vendre ninots de neu. La Mertixell Casadesús monta una paradeta el dia 7 de desembre per la 



fira del joc de Berga. Està disposada a deixar-nos un espai per poder-los vendre, però demana la 

participació de la gent i que no es quedi sola, ja que ella ha d’estar pel seu negoci. Es demanarà 

a l’Elisenda si és possible fer la venda en una paradeta com aquesta o s’han de vendre a les 

paradetes oficials de les escoles. 

 

5.Casal de Nadal. 

Les responsables de casals comenten que potser no cal demanar pressupostos a altres empreses, 

ja que sempre se’ls acaba dient que no, per tant, s’acorda que els facin Tots Colors.  

L’empresa que gestiona els casals va comentar a la responsable de l’AMPA que si hi ha 15 nens 

al dia els quedava cobert. Si n’hi ha menys no els surt a compte i per tant no es faria el casal. Es 

demana si l’AMPA estaria disposada a ajudar-les cobrint despeses, tal i com es va fer l’any 

passat. Durant la votació es comenta que s’hauria d’intentar que els casals de Nadal no es 

perdessin perquè sinó costarà molt tornar-los a recuperar, ja que la gent se n’anirà cap a Berga. 

S’acorda pagar com a màxim 5 nens, i per tant, si hi ha menys de 10 nens no es faran. Se’ls 

comentar que obrin els casals a altres nens que no siguin de l’escola d’Avià. 

 

6. Koloraines  

Degut al mal temps no es va poder realitzar el concert dels Koloraines, com que estan pagades 

es planteja fer el concert un altre dia. Hi ha la possibilitat de fer-lo el diumenge de la Marató, ja 

que el grup sembla que té el dia lliure i vendre els ninots. S’hauria de demanar a l’Ajuntament si 

aquell dia es fa alguna altra activitat relacionada amb la Marató. Finalment, al no haver-hi ningú 

que se’n vulgui fer càrrec es decideix que actuïn a la Festa de final de curs d’aquest any. 

7.Esports 

Es comenta que el dia 13 de desembre es farà un torneig. Es demanarà l’equip de so i altres a 

l’escola. L’empresa. Se’n tornarà a parlar a la propera reunió, per preveure que estem disposats 

a assumir econòmicament: aigües, medalles,... 

8. Documentació administrativa Tots Colors 

El representat de les extraescolars s’encarregarà de fer firmar el contracte a l’empresa Tots 

Colors i demanar-los tota la documentació d’assegurances i de tresoreria. 

 



9. Altres 

- S’acorda enviar a les famílies l’enllaç del blog de pares que han creat alguns pares de la 

Vedruna de Berga. 

- Es comenta que des de la consulta de pediatria de la Doctora Almenara, algunes famílies de 

l’escola s’han queixat del tipus de menús i que els seus nens amb 4-5 mesos s’han engreixat 

considerablement. Consideren que es menja poc a la planxa i molts fregits. Pel que sembla des 

de fa uns anys els menús es fan conjuntament o amb el vistiplau de dispensari municipal. 

També es demana si el menú setmanal es pot penjar el divendres en comptes del dilluns. 

-Es demana més informació sobre el tema del tancament de la caseta del pati d’infantil. 

Aquests punts es parlaran a la reunió amb la direcció. 

 

11. Propera reunió 

Dijous, 11 de desembre reunió mensual de l’AMPA a la Biblioteca d’Avià a les 21h.  


