
 
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’AMPA DEL CEIP SANTA MARIA 
D’ÀVIÀ,  
 

A Avià, el dia 24 de Març de 2011, a les 21 hores, té lloc la reunió ordinària de la Junta, 

convocada prèviament. 

 

Assisteixen les següents persones: Anna Mª Pou, Núria Santmartí, Mònica Subirana, Beth 

Buscall, Jordi Vall, M. Rosa Fernàndez, Patricia Rodriguez, Maria Santanach, Eva Garcia, 

Albert Capdevila, Mònica Pagerols, Beatriz Duran, Carme Brunet, Concepció Prat, M. Angels 

Tort, Elisenda Martí, Martí Subirana, Maria Cinta Marín, Judit Cardona, Teresa Casals, Agnès 

Camprubí i Anna Camps. 

 

Excusen la seva presència: Meritxell Puig , Sandra Garcia 

 

 
 
ORDRE DEL DIA: 
 

1. Aprovació de l’acta anterior. 
 
S’aprova l’acta per unanimitat 

 

2. Escola 
 

  - L’establiment d’un canal eficient de comunicació Ampa-Escola-Pares en  
              totes  direccions. 
 
Des de l’escola es planteja fer les reunions amb grups més petits, com a màxim 7-8 

persones, per tal de ser més operatives. La representació de l’escola serà dels membres 

de direcció per tal de poder donar resposta als diferents temes des d’una perspectiva més 

àmplia. També es demana que els temes siguin més concrets per poder-ho preparar 

abans i si cal parlar-ne amb el claustre de professors. 

 

Des de l’AMPA es demana si es poden fixar aquestes trobades trimestralment i en cas 

de convenir per alguna de les dues parts, convocar-los extraordinàriament a una altre 

reunió. Per aprofitar que ja es troba l’AMPA per les reunions de junta s’aprofitarà el 

mateix dia d’aquesta reunió i la primera mitja hora es destinarà a les qüestions que 

afecten a l’escola. Després la junta continuarà la seva reunió ordinària. 

 

- La possibilitat d’ampliar al cicle mitjà i inicial la docència de música a  
  l'EMMB com es fa amb el cicle superior. 

 

Des de l’escola expliquen que és un tema que el veuen molt difícil tot i que no s’han 

tancat mai en banda per parlar-ne. S’explica que l’escola “cedeix” una hora per fer cant 

coral que correspondria a una 6a. hora i que per tant els alumnes que no assisteixen a 

cant coral fan classe sense poder avançar matèria. Valoren que no estan per sota l’oferta 

que fan altres escoles de Berga. El Xavi Llobet els ha avançat que segurament hi haurà 

canvis importants en l’ensenyament musical i per tant segurament tot el plantejament 

que s’està fent ara de poder realitzar una hora de música a l’escola municipal de música 

de Berga pot canviar. S’apunta també que només un 10% dels alumnes de l’escola fan 

música a l’EMMB. El claustre de professors també va valorar que un canvi d’aquest 



influiria molt en el desenvolupament del funcionament de l’escola ja que significaria 

que s’haurien de fer servir moltes primeres hores i el professorat valora que en aquesta 

franja horària és quan els alumnes estan més receptius per poder realitzar assignatures 

més “feixugues”. 

 

 

Des de l’AMPA es decideix que de moment esperarem a saber quin plantejament fa de 

cara al curs vinent l’EMMB i llavors tornarem a valorar amb l’escola si es continua 

igual o s’han de pensar canvis. 

 

- Com gestionar el trànsit davant de l’escola 
 
Des de l’escola ja han parlat amb l’Ajuntament i han valorat la possibilitat de 

diferents propostes; 

- Posar pilones és una opció molt cara 

- Posar una senyal de direcció obligatòria cap a l’escola bressol per evitar embussos 

- L’Ajuntament arreglarà els camins que van per l’escola bressol i el camp de futbol  

  per tal que la gent pugui passar millor. 

- Controlar les matrícules dels cotxes que s’aparquen davant de l’escola i enviar la  

  llista a l’Ajuntament per tal que els enviïn una carta d’avís que en aquest indret no  

  es pot aparcar. 

- L’Ajuntament proposa avisar els Mossos d’Esquadra perquè de tant en tant  

vinguin per multar els cotxes mal aparcats. 

 

Des de l’AMPA també es proposen algunes idees: 

- Que els alumnes pintin pancartes per anunciar que en aquest espai no es pot      

   aparcar 

- Pintar al terra per anunciar que no es pot aparcar 

- Fer nota pel pares informant on no es pot aparcar 

- Pintar un pas de vianants davant de la porta de l’escola 

- Publicar al butlletí la proposta de l’Ajuntament d’avisar els Mossos d’Esquadra. 

 

Es decideix donar de temps dins després de Setmana Santa i ho tornarem a valorar. 

 

- La socialització de llibres i material escolar 
 
Des de l’escola proposen canviar els llibres de coneixement del medi de cicle 

superior perquè encara és del pla antic, també llibres de lectura pel cicle mitjà i superior. 

Es passarà una llista detallada. També expliquen que hi ha una partida de llibres de 

castellà de cicle superior que va sortir molt malament. Des de l’escola diuen que han 

demanat paciència als professors ja que funciona fa només 2 anys. Des de l’AMPA es 

valora que si hi ha aquesta necessitat s’ha de prioritzar de fer aquest canvi encara que 

això signifiqui destinar més diners dels previstos. 

 

Des de l’AMPA es diu que amb els llibres de l’Editorial Cruïlla abans es podia fer 

repàs de temari i proves d’exàmens per internet. Ara, però no es pot fer ja que els llibres 

tenen un codi per entrar i el fet de socialitzar fa que els llibres no siguin actualitzats de 

l’any en curs i per tant amb el codi vell no es pot entrar. Es proposa comprar cada any 

un llibre nou per tal de tenir el codi i llavors comunicar-lo a tots els alumnes implicats 

per tal de poder accedir a la part de repàs i exàmens.  



S’anuncia que la venda de llibres es farà al juliol com l’any passat i que s’està 

plantejant la possibilitat de fer que els pares paguin els llibres però que no els vagin a 

recollir sinó que ja els trobin els alumnes a la seva classe quan comencin el curs. 

 

Des de l’escola es demana que quan es faci la carta informant de la venda de llibres 

s’afegeixi un full explicant el llistat de material que es paga en aquest moment i des de 

l’escola a principis de curs quan demanin diners per material també faran una llista per 

tal que els pares sàpiguen quin material es paga en cada cas. 

 

 

- Festa de final de curs. 
S’han reunit la comissió de l’AMPA i la comissió de l’escola i s’informarà dels 

acords en el punt de l’ordre del dia. 

 

-  Canvi de planejament de les xerrades que organitza l'AMPA 
 
S’explica que des de l’AMPA es va decidir que a partir d’ara s’organitzaria només 

una xerrada per curs buscant un tema que interessi i un professional de prestigi que 

pugui parlar del tema. 

 

 - Proposta bossa de diners per activitats de  nens amb dificultats  
econòmiques 
 
Arrel del cas d’un nen que sempre és a l’activitat de futbol i que els pares dels altres 

nens es plantejaven de pagar-li l’activitat entre tots, es planteja que cada vegada hi ha 

més nens que tenen dificultats econòmiques a casa i que no poden participar de sortides, 

activitats extraescolars, compra de llibres per Sant Jordi... La Teresa ens explica que han 

parlat amb l’educador social d’Avià i ha proposat una possible alternativa: crear una 

bossa de diners per poder-los destinar als casos que semblin més adients. 

 

Des de l’AMPA es valora molt positivament tot i que es considera important que els 

criteris de decissió sobre que es paga i a qui se li paga siguin del professional de serveis 

socials. L’AMPA es limitaria a fer una aportació de diners, però no participaria en la 

presa de les decisions. L’escola proposa si interessa fer una trobada direcció  de 

l’escola, l’educador social de l’Ajuntament i algun membre de l’AMPA per concretar 

més aquest tema. Aquest tema queda pendent per concretar a la pròxima reunió. 

 
 

3. Subvencions i notificacions 
 
La setmana que ve s’entregarà la justificació del Casal de Febrer. 

 
4. Informació presidenta.  

 
Informa que va anar a una reunió a l’Ajuntament i que hi ha previst fer diferents activitats:  

 

- Pessebre vivent el desembre vinent 

- Caminada el dia 1 de maig 

- Curset de flors seques 

 



També s’informa que el dia 17 de març hi haurà la inauguració de l’hotel d’Entitats i que si algú 

hi vol anar hi està convidat. 

 

 

 

 

5. Tresoreria. 
 

- Resum i comptes casal Febrer 
 
S’informa que hi van participar 24 nens i hi va haver 4 monitors (que van cobrar 875 €). Es va 

ingressar 1.320€ de quotes i 1.500€ de menjador. Comptant les despeses de material i 

assegurances (170 € + 92€) hi va haver un saldo positiu de 392€. 

 

Es passa la factura dels Quatre Trèvols on només hi consta un dels monitors. Aquesta factura és 

la que es farà servir per justificar les Escoles Obertes de Febrer. 

 

- Anglès 

 
Es demana comprovar els llistats ja que no concorden amb les quotes pagades. 

 

6. Butlletí 
 
Es diu que no hi ha aportacions noves i que estaria bé que hi hagués més implicació per part 

d’altre gent. 

 

 

7. Llibres 
 
Aquest tema ja ha estat tractat anteriorment conjuntament amb la direcció de l’escola 

 

8. Casal 
 
El Casal de Febrer es va realitzar a l’escola. Es va ajuntar els dos casals; el de la natura i el de 

l’escola per manca de nens en els dos casals. Hi van participar un total de 24 nens, dividits en 

dos grups segons les edats. 

 

Hi van participar 4 monitors, els Quatre Trèvols van facturar un dels monitors i la resta els va 

posar l’AMPA. Finalment no hi va haver col·laboració en quant al monitors per part de 

l’Ajuntament d’Avià. Els monitors van cobrar 875 € cada un i hi va haver uns ingressos de 1320 

€ en concepte de casal i 1500 pel menjador. El resultat final és que aquest casal va sortir amb un 

benefici de 392 €. 

 

Per a propers casals es definirà si l’acollida està inclosa o no en l’horari de casal i per tant també 

en el seu preu o bé es compta com un servei a part. 

 

La ratio de monitors que s’havia establert en una reunió d’aquest curs sembla que no s’ha 

complert. En la pròxima reunió es valorarà si la ràtio ha de ser per nombre de nens o bé per 

grups i nombre de nens per grup. 

 

9. Activitats extraescolars 
 
Hi ha hagut un canvi de monitor de l’activitat d’atletisme. Ara hi ha el Juan Gregorio Bernardo 

Núñez. 

 



Les inscripcions del 3er trimestre s’avancen al dia 1 d’abril degut a que la Setmana Santa cau 

molt tard. S’ha passat de 173 inscripcions a 201. Es planteja la possibilitat de penjar al bloc la 

fulla d’inscripció per tal que qui vulgui se la pugui descarregar directament. 

 

La subvenció s’aplica de manera diferent; a piscina, anglès i blocs no s’aplica. S’ha proposat 

partir la subvenció en 3 parts i així poder-ho aplicar també al preu de les activitats del 1er 

trimestre del curs vinent.  

 

Preu monitors; ara es paga 12 €/hora. Hi ha hagut un problema amb la monitora de teatre; ella 

va presentar un pressupost bastant diferent del que es paga el preu/hora a la resta de monitors. 

Excepcionalment s’ha acordat pagar-li 15 €/hora. Es planteja que el preu/hora que es paga és 

baix i es decideix que fins a final de curs a tots els monitors es pagarà a 15 €/hora i de cara al 

curs vinent es platejarà si cal modificar els preus. 

 

Es planteja la necessitat de fer un traspàs d’informació dels càrrecs d’extraescolars amb la gent 

que ha d’assumir-ho el curs vinent. També es detecta que no es va nomenar cap persona per fer 

el relleu a les extra-escolars culturals i per tant caldrà començar a pensar amb algú altre. 

 

 

10. Consell Escolar 
 
Des de l’AMPA s’aprova l’acta del consell escolar. Es parla que es va fer un consell escolar 

extraordinari per parlar de les obres de l’escola, que de moment estan parades, sembla que com 

a mínim fins al 2013 o més no se’n començarà a parlar altre cop. Sembla que s’està en la quarta 

posició per començar les reformes però s’ha d’acceptar no fer canvis en la proposta que tenen la 

Generalitat de no modificar l’estructura externa.  

 

 

11. Festa Final de Curs 
 
 
- Dibuix; aquest any cada cicle, segons els professors decidiran si el dibuix el fan fer obligatori 

o voluntari. 

 

- Les activitats que plantegen (falta acabar-ho de definir) són les següents: 

 

Matí; Atletisme, Futbol, Multiesports, Inflable, Patinatge i Pica-pica. 

 

Tarda; Teatre i Cant Coral a l’Ateneu, Cercavila amb gegants fins a l’escola, comiat, 

Coloraines. 

 

Nit; sopar nens i adults i jocs i contes amb els Coloraines. 

 

- Es demana si hi pot haver un cangur per als mes petits (fins a 3 anys) ja que els Coloraines 

només podran agafar nens a partir de 3anys.  

 

- Obsequi; el plantejament és canviar les medalles i diplomes que es donaven fins ara per un lot 

amb la idea de donar utilitat i aprofitar-lo amb els jocs de nit dels Coloraines. 

 

- Inflable; es demanarà voluntaris per controlar que ni hi hagi cap problema. Els torns seran de 

½ hora i l’horari de 11 a 2/4 d’1 i de 19 a 20h. Es farà una carta demanant els voluntaris. Si no 

hi ha prou gent no es podrà muntar. 

 

- Pica-pica; es parlarà amb el Joan Lluís que és el que se’n cuidava sempre. 

 



- Teatre i Cant Coral; es parlarà amb l’Ajuntament per saber qui s’ha de cuidar de la part de 

llum i so. 

 

- Megafonia; es disposa d’un aparell. 

 

- Ma gegant; es proposa fer una ma gegant perfer el comiat. Podria ser que cada classe ho fes de 

color diferent. 

 

- Fotos; es donaran a la mateixa classe ja que si s’entrega el dia de la festa els nens no saben que 

fer-ne i moltes s’acaben extraviant. 

 

- Es deixa pendent el tema de l’homenatge al Joan Lluís, es parlarà amb la comissió de la festa 

de final de curs per valorar en quin moment sembla millor de fer-ho. 

 

- Menú; es decideix el següent menú: 

 

Canalons de carn o peix 

Amanides 

Calamars 

 

Pels nens: 

 

Macarrons 

Pit de pollastre 

Gelat 

 

12. Varis  
 

- Xerrada Jordi Royo; La proposta és pel dia 9 d’abril però sembla molt just de temps 

per poder fer la difusió oportuna. Es parlarà amb ell per si pot ser el dia 21 de maig a la 

tarda. 

 

- Canvis horaris dels blocs dels Quatre Trèvols; es demanarà que facin un escrit per 

saber exactament les activitats del migdia en quin horari es fan. 

 

- Anna Mas; es planteja que des de l’AMPA, en el moment que sembli oportú per la 

situació de la família, es pugui fer alguna mostra de suport cap a ells. Se’n parlarà més 

endavant. 

 

 
I sense més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 00:30 hores. 

 
 
Propera reunió: 28 d’abril 
 
 
 
 
 
 
 
 

V i P La Presidenta                                                                 La Secretària 
                  Anna Mª Pou                                                                      Mònica Pagerols 


