
 

 
ACTA REUNIÓ AMPA ESCOLA STA. MARIA D’AVIÀ 

________________________________________________________________ 
DATA:     23-03-2017 HORA:    21’00h 

 

ASSISTENTS:     Imma Bonet, Maura Conill, Olga Burniol, Sara Cols, Sandra Ruiz, Ylènia Aroca, 

Marc Vila, Marc Serra, Griselda (en representació de David Benítez), Mª Àngels Comellas, 

Mª Eugènia Penella, Laia Garreta, Imma Cols, Laura Cutal, Meritxell Serra, Gemma Elias, 

Montse Rosiñol, Ramon Prat, Anna Cos i Queralt Sales. 

 

 

1-. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 

Es fan dues esmenes a l’acta anterior: 

-en el punt 3, on diu “es proposa augmentar…” ha de dir “s’aprova augmentar…” 

-en el punt 5 cal afegir que, a més de parlar de les dues propostes de menú, es vota que 

siguin tastets i no paella. 

 

2-. COMISSIÓ D’ESPORTS 

Respecte al tema de les samarretes inutilitzades que hi ha al gimnàs, finalment seran 

enviades a un país de Sud-Amèrica (encara no se sap quin). Quan les hagin rebudes, ens 

enviaran una fotografia que ho testimoniï.  

 

3-. COMISSIÓ FI DE CURS 

-inflable →  la Diputació només en cedeix un per Ajuntament i esdeveniment, de manera que 

només tindrem un rocòdrom inflable. Es comenta que, per als més petits, aquest inflable no 

és massa adequat i es valora la possibilitat de llogar-ne un per als més petits. S’acorda 

demanar pressupost a la botiga SWEET de Berga.  

-tema monitors →  finalment seran 8 (més un novè, una mestra d’EI,  que s’afegiria si hi ha 

infants menors de 3 anys). Vindran després del dinar dels nens/es. 

-fotos → encara s’estan rebent pressupostos i, per tant, no es pot decidir res. 

-dinar→  el menú inclourà amanides, tastets, patates fregides i postres. El preu serà el 

mateix tant per adults com per infants, de 8€. Cal aclarir si el preu inclou o no l’IVA. 

El servei a les taules el farem els membres de l’AMPA. 

-servei de bar → l’AMPA se’n farà càrrec. Es buscaran els cartells amb els preus que es van 

utilitzar l’any passat, així com els tiquets que van sobrar. 

 

Ha arribat a orelles d’una membre de l’AMPA que algunes famílies de 6è no veuen amb bons 

ulls els canvis produïts en l’organització de la festa de final de curs (en concret, han 

expressat que “és una falta de respecte”). Des de l’AMPA s’acorda elaborar un escrit 

defensant la nostra posició i el motiu dels canvis ocorreguts (econòmics, adequació de 

l’horari als infants, que la festa no és només dels de 6è sinó de tota l’escola, etc). 

 

4-. REUNIÓ ENTRE LA DIRECCIÓ DE L’ESCOLA I REPRESENTANTS DE L’AMPA 

En la reunió duta a terme al mes de febrer es tractaren els temes següents: 

-la transferència de 4000€ de l’AMPA serà destinada a l’adquisició de 10 Chromebooks i 

alguns ordinadors. 



 

-auxiliar de conversa curs 2017-2018 → es farà la sol·licitud per al proper curs, tot i que 

costa aconseguir un auxiliar que estigui disposat a anar a un municipi tan petit. El cost de/la 

auxiliar serà de 650€ mensuals (amb un total de 9 mesos), dels quals l’AMPA n’abonarà la 

meitat. 

-mal estat d’alguns mòduls i lavabos → la Direcció de l’escola n’és conscient i ha fet la 

petició al Departament més d’una vegada tot i que de moment no n’ha obtingut resposta. 

-xerrada sobre els riscos a les xarxes socials → Els dies 8 i 9 de maig es faran unes xerrades a 

l’escola sobre els riscos a les xarxes socials, per part d’un membre del cos de Mossos 

d’Esquadra. La Direcció ha suggerit que potser seria interessant organitzar-la també, per als 

pares i mares. S’acorda que sí es veu interessant i que es proposarà fer-la un dia proper a les 

dates dels alumnes, per així poder-ne parlar al si de les famílies. Hora proposada: 20’00h. 

-plaques sostre menjador → s’ha demanat a l’Ajuntament que instal·li plaques al sostre del 

menjador per esmorteir, encara més,  el nivell de soroll a l’hora de dinar.  

 

5-. ESTAT DE COMPTES 

S’han pagat llibres, les pilotes del menjador, transferència de 4.000 € a l’escola, els diner 

d’”Avui per a tu, demà per a mi”, uns llibres de dos alumnes nous (un dels quals ja no és al 

centre). Una d’aquestes dues famílies, la que encara hi és, ha pagat la meitat dels llibres i la 

meitat de la quota a l’AMPA. En breu, també, es farà la primera transferència relativa a 

l’auxiliar de conversa (necessària per a l’inscripció/sol·licitud). 

Estat de comptes: 

 

 

 

6-. PRECS I PREGUNTES 

Es comenta que alguns barracons presenten desperfectes i estan en mal estat. Sembla ser 

que l’escola estava en una llista d’espera per substituir-los, però que ja se’ns han passat i no 

hi ha previsió que els eliminin a curt termini. S’acorda que l’AMPA seguirà insistint per tal 

que, com a mínim, estiguin en bon estat i no es deteriorin més. 

 

S’acorda que la propera reunió tindrà lloc el 18 d’abril. 

 

I, sense cap més tema a tractar, s’aixeca la sessió a les 22’15h. 

 


