
ACTA DE L’ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DE SOCIS DE 
L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES DEL CEIP SANTA 
MARIA D’AVIÀ, CELEBRADA EL DIA 27 DE GENER DE 2011 
 
 
A Avià, el dia 27 de gener de 2011, a les 21:00 hores, es constitueix en segona 
convocatòria l’Assemblea extraordinària de socis de l’Associació de mares i 
pares d’alumnes del CEIP Santa Maria d’Avià, amb l’assistència dels vint-i-un 
socis que figuren a la llista d’assistents degudament signada i que s’adjunta a 
aquesta acta, a l’objecte de tractar els assumptes compresos a l’ordre del dia.  
 
ORDRE DEL DIA 
 
1.- Modificació dels Estatuts; permanència de 2 anys dels pares elegits a la 
junta de l’AMPA 
2.- Torn obert de paraules. 
 
 
1.- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS; PERMANÈNCIA DE 2 ANYS DELS 
PARES ELEGITS A L JUNTA DE L’AMPA 
 
Es decideix modificar els estatuts per tal de canviar la durada de mandat. Es 
proposa de passar de quatre a dos anys. L’article a modificar és el següent: 
 
“Article 26 
Dels membres de la Junta Directiva 

a) El mandat de cada membre de la Junta Directiva serà de quatre anys o cursos 
escolars. Podran ser reelegits indefinidament. També es podrà canviar de càrrec dins 
de la Junta. 

b) La Junta Directiva es renovarà cada dos anys per meitat atenent el compliment del 
període de quatre anys de permanència a la Junta Directiva. En cas de produir-se 
vacants durant un mandat (per malaltia, incapacitat, dimissió voluntària, baixa com a 
soci de l’associació, sanció o altres), aquestes podran ser cobertes per la Junta 
Directiva de forma provisional amb altres socis i sòcies, fins que es procedeixi a 
l’elecció en la següent Assamblea General. 

c) Els membres de la Junta Directiva només podran ser revocats per l’Assemblea General 
convocada a l’efecte, i serà preceptiu per a la revocació el vot favorable de la majoria 
dels assistents amb dret a vot. 

d) Tots els membres de la Junta Directiva  han de ser socis i sòcies de ple dret de 
l’AMPA, i han d’exercir llurs funcions amb diligència i lleialtat. 

e) Els membres de la Junta Directiva exerceixen els seus càrrecs gratuïtament, però 
tenen dret a la bestreta i al reembossament de les despeses degudament justificades. 
No poden formar part de la Junta Directiva els associats que desenvolupin una activitat 
retribuïda per a l’AMPA, o que siguin empleats d’alguna empresa que sigui proveïdora 
d’aquella. 

f) Els membres de la Junta Directiva responen davant de l’AMPA i les terceres persones, 
pels seus actes o omissions contraris a les lleis o a aquests estatuts, i també pels 
danys causats dolosament o negligentment que hagin estat comesos en l’exercici de 
llurs funcions.” 

 
 
 
 
 

 



Es proposa que el canvi quedi d’aquesta manera: 
 
 
“Article 26 
Dels membres de la Junta Directiva 

a) El mandat de cada membre de la Junta Directiva serà de dos anys o cursos escolars. 
Podran ser reelegits indefinidament. També es podrà canviar de càrrec dins de la 
Junta. 

b) La Junta Directiva es renovarà cada any per meitat atenent el compliment del període 
de dos anys de permanència a la Junta Directiva. En cas de produir-se vacants durant 
un mandat (per malaltia, incapacitat, dimissió voluntària, baixa com a soci de 
l’associació, sanció o altres), aquestes podran ser cobertes per la Junta Directiva de 
forma provisional amb altres socis i sòcies, fins que es procedeixi a l’elecció en la 
següent Reunió de Cicle. 

c) Els membres de la Junta Directiva només podran ser revocats per l’Assemblea General 
convocada a l’efecte, i serà preceptiu per a la revocació el vot favorable de la majoria 
dels assistents amb dret a vot. 

d) Tots els membres de la Junta Directiva  han de ser socis i sòcies de ple dret de 
l’AMPA, i han d’exercir llurs funcions amb diligència i lleialtat. 

e) Els membres de la Junta Directiva exerceixen els seus càrrecs gratuïtament, però 
tenen dret a la bestreta i al reembossament de les despeses degudament justificades. 
No poden formar part de la Junta Directiva els associats que desenvolupin una activitat 
retribuïda per a l’AMPA, o que siguin empleats d’alguna empresa que sigui proveïdora 
d’aquella. 

f) Els membres de la Junta Directiva responen davant de l’AMPA i les terceres persones, 
pels seus actes o omissions contraris a les lleis o a aquests estatuts, i també pels 
danys causats dolosament o negligentment que hagin estat comesos en l’exercici de 
llurs funcions.” 

 

 
A part es proposa de fer la prova que els nous membres de l’AMPA sorgeixin 
en les reunions informatives de cicle. Es provarà de demanar que de cada 
reunió hi hagi almenys una persona de cada curs que vulgui formar part de 
l’AMPA. Si algú ho vol fer voluntariament s’acceptarà la seva proposta, a no ser 
així es farà a votacions amb tots els membres que estiguin a la reunió.  Pel que 
fa als pares dels alumnes de P3 es planteja poder informar de la possibilitat de 
formar part de l’AMPA en el butlletí informatiu que se’ls dona a la reunió. Tenint 
en compte que la reunió de  P3 és anterior a l’entrada dels nens a l’escola. 
 
La gent que ja ha format part de l’AMPA no pot tornar a ser elegida a no ser 
que ell mateix voluntariament vulgui formar-ne part. 
 
L’any vinent es farà aquesta prova per veure si funciona. Si no és així es 
tornarà a plantejar l’opció que s’ha aplicat aquest any; cada curs haurà de votar 
un pare per formar part de l’AMPA. Això es valorarà en la primera reunió de 
junta que hi hagi el curs vinent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Es fa una proposta sobre la possibilitat de fer una canvi amb els alumnes 
de primària que a la vegada són alumnes de l’E.M.M.B.  
 
L’Elisenda Martí plantejava possibilitar a tots els alumnes de primària de 
l'escola Santa Maria d'Avià, que son alhora alumnes de l'Escola Municipal de 
Música de Berga, que puguin fer la seva hora de música setmanal a l'escola de 
música, tal i com ara es fa ja amb els alumnes de 5è i 6è.  
Sembla ser que l'escola tenia pensat anar integrant un curs cada any en 
aquesta dinàmica, la proposta és fer el canvi a tots els cursos en què sigui 
possible. 
Es dona el cas d'alguna classe, de 2on i de 3er, on la gran majoria d'alumnes 
també ho son de l'escola de música. 
Per tal d'aconseguir-ho, caldria que l'horari de les classes de música de l'escola 
d'Avià fos a les 9:00 i a les 16:00h; partint almenys de 2on curs, i tenint en 
compte dues línies, es podria muntar un horari de dilluns a divendres, en què 
cinc grups farien música a les 9:00 h. i cinc grups farien música a les 16:00 h., 
en total 10 grups, A i B de 2on a 6è, i només els alumnes de 1er quedarien 
exclosos d'aquesta proposta.  
Els alumnes que no fan música a l'EMMB, farien la seva hora de música amb 
normalitat a l'escola d'Avià, i no es veurien afectats negativament en cap sentit. 
  
Aquesta proposta es fa donat l'alt nombre d'alumnes que també ho són de 
música, per tal que no dupliquin una assignatura que a l'EMMB cursen de 
manera més intensiva i a un nivell més alt en coneixements, i aquest fet els 
podria provocar desinterès o avorriment a la classe de l'escola de primaria. A 
més, els alleugereix una mica la càrrega lectiva, tenint en compte que fan 
aquesta assignatura de manera extraescolar, conjuntament amb l'aprenentatge 
d'un instrument i la pràctica de cant coral. 
  
Es té coneixement de la gran dificultat que representa organitzar els horaris 
cada curs, i aquesta proposta es fa de manera raonada i tenint en compte 
l'afinitat que de sempre l'escola Santa Maria d'Avià ha tingut amb la música en 
particular i les arts en general, valorant molt positivament aquest fet i també les 
qualitats tant enriquidores que la pràctica i aprenentatge de la música poden 
desenvolupar en la ment i l'esperit de l'alumnat a tots nivells i camps. 
  
 
 
I sense més assumptes que tractar, s’aixeca la sessió a les 21.30 hores  
 
 
 
 
 
 
 
V i p. La Presidenta    La Secretària 
Anna Ma. Pou Blázquez    Mònica Pagerols Hernández 


