
Reunió mensual de l’AMPA. 11 de Novembre de 2016 

Assistents 

Marc Vila, Imma Bonet, Ramon Prat, Anna Cos, Laia Garreta,  Ylenia Aroca, 

Imma Cols, Maura Cunill,  Montse Rosiñol, Meritxell Serra, Mònica Font, Sandra 

Ruiz, Laura Cutal, Oleguer Ribera,  Marc Serra, Mª Angels Comellas, Ramon M.ª 

Graus, Eva Manubens, Queralt Sales, Mª Eugenia Panella, Montse Díaz. 

1.Aprovació de l’acta anteror. 

2.Estat de comptes. 

SALDO BANCS a 15-11-2016 
SALDO CTE. GENERAL AMPA 17.561,71€ 

SALDO CTE. TERMINI 25.000,00€ 

TOTAL GESTIONAT A NOM DE L’AMPA 42.561,71 € 
  

SALDO CTE. AVUIxTU-DEMÀxMI 1.169,09€ 

SALDO CTE. ESPORTS 3.497,53€ 

CTE. GESTIONATS PER ESCOLA/AJUNTAMENT 4.666,62€ 

TOTAL 47.228,33 € 
 
Es proposa de fer un sol compte en comptes dels 3 actuals (2 dels quals no els 
gestiona l‟AMPA). Havent parlat amb l‟Ajuntament i l‟escola hi estarien d‟acord. 
Es vota i es decideix que només n‟hi haurà un on hi haurà 3 persones firmants.    
D‟aquesta manera es reduiran les despeses bancàries del compte. 
 

3. Quotes AMPA 

Les noves quotes de l‟AMPA, que van quedar aprovades en Assemblea General 
de: Primer fill: 30 euros / Segon fill 50 euros / Tercer i mes fills 50 euros per 
família, es decideix d‟enviar un correu electrònic a totes les famílies de l‟escola 
perquè tothom en quedi assabentat. 
 

4. Subvenció a favor d’associacions de mares i pares d’alumnes de l’àmbit 

de la demarcació de la Diputació de Barcelona, per a l’any 2016. 

Va arribar correu certificat amb la resposta de la Diputació amb la resolució de 
quedar exclosa la nostra sol·licitud per no ajustar-se als objectius específics de la 
convocatòria. 
 



5. Esports 

El responsable d‟esports Marc Vila, ha fet el seguiment dels vestuaris, i ara ja 
estan nets. L‟Ajuntament d‟Avià ha facilitat aquest vestuaris per als nens de 
l‟escola i la resta d‟equips de fora aniran ara a les instal·lacions del camp de 
futbol. 
 

6. Llibres 

S‟explica que ara es compren llibres per a dues línies a l‟escola, si entren menys 
alumnes i es queda en una línia hi haurà llibres socialitzats que no es podran 
amortitzar perquè sobraran. Cada any hi ha alguna pèrdua en aquest sentit, per 
això es queda de pensar si es torna a calcular la quota dels llibres socialitzats, si 
es fa en més anys o menys...etc. Es comenta que en la nostra escola és l‟AMPA 
la que s„encarrega dels llibres, però que hi ha alguns centres que és l‟escola la 
que ho fa. 
Els diners dels descomptes que l‟empresa dels llibres ens va aplicar (331,48€) 
s‟aprova que des de l‟AMPA es posaran a servei de l‟escola per fer-los servir pels 
alumnes, ja sigui per pagar el transport d‟alguna sortida a teatre...etc. 
 

7. De Tots Colors. 

Les noies de l‟empresa De Tots Colors, la Mònica i la Belem, ens han vingut a 
explicar el Casal d‟Estiu que ja tenen preparat pels mesos de Juliol i Setembre. 
Faran quinzenes temàtiques sobre El Còmic, (Tintín, Astèrix i Obèlix i Vicky el 
Viquing) en comptes d‟una setmana per poder aprofundir més en els temes. 
Seguirà més o menys com sempre amb els mateixos horaris, activitats a l‟exterior, 
esports, tallers, acampades, curset de piscina..etc. 

Comenten que no faran un casal integrament en anglès perquè calen molts 
monitors per fer grups reduïts i aconseguir un bon aprenentatge. Si que diuen que 
faran algunes activitats en aquesta llengua com ja van fer en el curs anterior.  

Ens expliquen que l‟any passat van tenir molts nens i ho valoren positivament, 
però també ens fan saber que van haver de contractar molts monitors i les 
despeses se‟ls van enfilar. Per això aquest any han apujat el Casal uns 3€ la 
setmana. 

Se‟ls havia fet la proposta d‟organitzar la festa Fi de Curs i la seva resposta ha set 
que no. Ens diuen que no es volen fer càrrec de tants nens i en aquelles hores de 
nit. A més se‟ls disparen els costos per haver de contractar molts  monitors. Ens 
deixen un pressupost del què costaria. Estan d‟acord en ajudar a fer alguna 
activitat però no tota la festa. 

 

8. Festa fi de curs. 

Tothom està d‟acord en fer un canvi total en la Festa fi de curs. Es proposa de fer-

la de dia i a mitja tarda acabar perquè es fa molt llarg. Es diu de fer un dinar 



popular tipus arrossada o botifarrada amb preus més econòmics. Des de la 

Comissió s‟acorda que pensaran alguna proposta. 

 

9. Eleccions Consell Escolar.  

Es va fer una votació des de la plataforma We Decide on va quedar aprovat per 

un 88% que qualsevol persona que hagués sortit elegit al Consell Escolar queda 

alliberada de ser membre de l‟AMPA i no pot sortir elegit per ser-ne membre. 

Aquesta resolució es va passar a totes les classes via Wats Up. 

Es comenta que hi ha 4 voluntaris per ser membres del Consell Escolar. 

 

10. Casal Nadal. 

S‟aprova que el Casal de Nadal l‟organitzi l‟empresa De Tots Colors. 

 

11.Propostes Ajuntament. 

Des de l‟Ajuntament ens han fet arribar la seva preocupació i per això ens 

demanen ajuda per la cavalgada de Reis. No tenen prou gent per poder organitzar 

un acte digne per als nostres nens i ens demanen ajuda per a poder realitzar la 

festa. 

Fan falta ajudants per a vestir els patges i demés gent i fan falta també persones 

o noies i noies que potser ja vagin al institut per a fer de patges. Els vestits són de 

mida “gran” i a vegades els voluntaris que tenen no poden portar el vestit perquè 

pesa i llavors l‟arrossega per terra i perilla que es facin mal. 

Des de l‟AMPA s‟acorda de fer un correu electrònic per fer-ho arribar als pares. 

També ens comenten que el Desfibril·lador que hi havia a la piscina, ara que està 

tancada, el portaran a l‟escola i comenten que potser estaria bé que els nens 

coneguessin per a què serveix fent un dia de taller, i ensenyant-los com funciona. 

S‟acorda de parlar-ne amb els professors. 

 

12.Menjador 

Degut al soroll que hi ha a les hores de menjar ens van fer arribar informació 

d‟unes paques d‟insonorització per posar al sostre del menjador. En un altre 

centre les han posat (Bagà) i el resultat ha set satisfactori. Des de l‟Ajuntament d‟ 

Avià ens fan saber que ells es faran càrrec dels costos d‟uns 800€ per a la seva 

instal·lació. 



L‟encarregada del menjador demana un pressupost fixa anual d‟uns 30€ per 

poder comprar materials i poder fer algunes activitats amb els nens. Es decideix 

de donar-li i es comenta que es podria demanar quins jocs li farien falta i així 

passar un correu als pares per demanar-los la seva col·laboració. 

 
 
13.Comentaris. 
 
Es proposa de fer unes instruccions per als nous membres que entren a l‟Ampa 
de quines tasques i com les fa cada comissió, així es facilitaria la feina a tots. 
 
Ens fan arribar comentaris de que la bibliotecària a vegades no té paper borrador 
per deixar als nens per fer dibuixos. Des de Ampa comentem que en tenim molt 
de propi en estoc i que li‟n podríem fer arribar sempre que li‟n fes falta.  
 
Es comenta que s‟apropa La Marató de TV3 i hauriem de mirar què es fa aquest 
any. L‟encarregat d‟això és la comissió d‟extraescolars. 
 
 
 

 

Data de la pròxima reunió 14 de Desembre a les 21:00. 

 

 

   President            Secretaris  

     

 


