
Reunió mensual de l’AMPA. 14 de Desembre de 2016 

Assistents 

Marc Vila, Sara Cols, Montse Rosiñol, Laia Garreta, Laura Cutal, Gemma Elias, 

Oleguer Ribera, David Benitez, Marc Serra, Ramon Mª Graus, MªAngels 

Comellas, Montse Diaz, Olga Burniol, Mercè López, Meritxell Serra, Maura Cunill, 

Eva Manubens,  Imma Cols. 

1.Aprovació de l’acta anteror. 

2.Estat de comptes. 

SALDO BANCS a 14-12-2016 
SALDO CTE. GENERAL AMPA 17.492,05 € 

SALDO CTE. TERMINI 25.000,00 € 

TOTAL GESTIONAT A NOM DE L’AMPA 42.492,05 € 

  

SALDO CTE. AVUIxTU-DEMÀxMI 1.169,09 € 

SALDO CTE. ESPORTS 3.497,53 € 

CTE. GESTIONATS PER ESCOLA/AJUNTAMENT 4.666,62 € 

TOTAL 47.158,67€ 

 
Els comptes encara no s’han ajuntat perquè s’està esperant que tornin les 
comissions. 
 
3. Llibres 

A la direcció de l’escola se’ls ha comunicat que el descompte aplicat a l’Ampa 
estarà a la seva disposició quan els convingui per costejar alguna sortida al teatre. 
 
Es torna a parlar del dèficit dels llibres socialitzats i es comenta que hi ha classes 
que no fan servir gaire els llibres i treballen més amb fitxes o apunts. Es diu de 
parlar amb els professors per mirar de com  
 

4.Esports 

La professora d’esports ens comunica que des de l’any passat el Consell Esportiu 
dona una subvenció de 1.000€ dels quals la meitat es fa servir per excursions dels 
alumnes i l’altre meitat per material esportiu. L’ Ampa no veu aquests diners i els 
fa servir l’escola directament.  

Hi ha una caixa plena de roba vella d’esport que no es sap de què fer-ne. La 
Mercè López comenta que coneix algú que l’hi podria interessar i es podria treure 
aquest racó. Ja ens dirà la resposta. 

 



5.Propostes Ajuntament. Desfibrilador. 

Es comentarà a direcció la proposta de fer com un taller o el què es cregui 

necessari, per ensenyar als nens què és i com funciona aquest aparell. 

 

6. Festa fi de curs. 

Es fan varies propostes: 

-Demanar a la Diputació inflables perquè són gratuïts. Es queda de demanar-los 
ja. 

-De Tots Colors podrien pintar cares. 

-Fer dinar popular amb paella o botifarrada. Menú igual per pares i per nens. 
Postres terrines gelat. 

-Proposar al centre de fer-ho en diumenge. 

-Fer el comiat a les 17:00h. 

-Fer barra de begudes de l’Ampa i fer torns com l’any passat. 

-Demanar monitors per mirar nens. 

Tot queda per decidir. Es continuaran fent propostes i es concretaran més coses. 

 

7.Menjador. 

L’Ajuntament pagarà les plaques d’un cost d’uns 800€ que es posaran ara per 
Nadal.  
 
 
8.Marató TV3. 
 
Des de les escoles de Berga es farà una trobada a la plaça St. Pere de Berga on 
es farà una xocolatada. En alguns centres es farà a la mateixa escola.  
 
Aquest any Ampa Avià no s’afegirà a l’acte. 
 
 
9.Cartellera de l’exterior de l’escola de l’Ampa. 
 
La cartellera de fora la balla de l’escola on antigament l’Ampa hi solia penjar 
alguns documents s’ha fet malbé. Es comenta que ara potser es fa arribar la 
informació per correu electrònic i potser no en faria falta ara de cartellera. 
 
Es fa una votació per saber si es vol cartellera o no. 
Vots a favor de voler la cartellera 1. 
Vots de no voler cap cartellera 13. 
Abstencions 4. 
 
No es posarà cartellera nova. Si es volgués penjar alguna cosa demanaríem per 
posar-ho a la de l’escola si hi cap. 



10.Comunicació. 

Comentem que es podria posar al blog o al facebook coses que siguin d’interès 
pels pares de l’escola, com ara les noves plaques del menjador,...etc. Des de 
l’Ampa es fan i es prenen moltes decisions i estaria molt bé que sabessin  què 
s’està fent. 
 
 
 
 
Data de la pròxima reunió 17 de Gener a les 21:00. 
 

 

   President            Secretaris  

     


