
ACTA REUNIÓ MENSUAL AMPA ESCOLA SANTA MARIA D’AVIÀ 

18 de setembre de 2014 a les 21 hores. 

Assistents 

Ester Comellas, Sara Prat, Fina Buscall, Mari Berganciano, Montse Espinosa, Anna Gonfaus, 

Rosa Duarte, Toni Soler, Manel Farràs, Joan Ramon Prat, Montse Capdevila, Elisabet Calvés, 

Marta Gallifa, Anna Davins, Marissa Capellas, Vanessa Armengou, Marga Marti, Joan 

Hernando, Ester Plana, Anna Casas, Dolors Camprubí, Salva Díaz, Eloi Carol i Lícia Palou. 

 

Temes tractats 

1.Aprovació de l’acta anterior 

2.Tresoreria 

Estat de comptes 

 Compte Avui per tu demà per mi (CX) 995,75 

 Compte socialització llibres (CX) 30.959,42 

 Compte esports (CX) 5.078,52 

 Compte corrent (CX) 6.439,24 

 Compte nens de 6é (CX) 250 

 Dipòsit 2000 (CX) 25.000 

S’ha tancat el compte del banc Santander i s’ha traspassat tot a Avià. 

3.Llibres i material escolar 

S’han repartit tots els llibres. Falten 9 famílies per pagar, una pagarà i la resta depenen de 

Serveis Socials. 

4.Valoració casals d’estiu 

Molt satisfactori. El grup dels petits ha estat força nombrós, el dels grans ha quedat més reduït 

(màxim 11 nens). S’han pogut realitzar els cursets de natació tot i el mal temps. S’han fet dues 

acampades.  

 

 



5.Valoració festa final de curs 

Degut al mal temps no es va poder realitzar el concert dels Koloraines. S’està buscant un altre 

dia per poder-lo fer. Es proposa algun dia que es faci una altra activitat al poble (Exemple: cros 

escolar,...) Es parlarà amb el grup per tal de concretar-ho. 

El sopar va tenir molt èxit. La discoteca sembla que va funcionar molt bé. Estava molt 

controlada.  

Hi havia un pressupost de 2000 euros i al final se n’ha acabat gastant 3600 euros. 

6. Projecte avui per tu demà per mi 

S’han pagat més activitats que l’any anterior, concretament, 11 teatres i 8 mitges sortides. 

Aquest curs han marxat dues de les famílies que es beneficiaven d’aquest projecte i per tant no 

es gasta res i va quedant romanent. 

L’assistent social proposa pagar el casal d’estiu i alguna extraescolar aquestes famílies més 

necessitades. Des de l’AMPA s’acorda pagar-los els llibres i la quota de l’AMPA. 

7.Quotas socis AMPA 

Està pendent d’actualitzar. A la pròxima reunió es donaran les dades. 

8. Menjador 

A final de curs es va fer una reunió amb l’alcalde, el cuiner i una representant de les monitores 

de menjador. Tal i com es va proposar des de l’AMPA a tots els nens se’ls donarà el mateix 

premi per servir les taules. 

Degut a les queixes reiterades de mal ambient entre les monitores , l’alcalde farà una reunió 

amb totes elles intentarà solucionar-ho. 

Des de l’alcaldia es considera que no cal buscar un referent per quan els nens es fan mal sinó 

que poden anar amb qualsevol de les monitores.  

Els nens continuaran dinant petits barrejats amb grans, des de l’Ajuntament no es vol canviar el 

sistema, ja que segons ells, si es posen de la mateixa edat hi ha massa xivarri i porta més feina. 

També es volen comprar altaveus i posar música clàssica al menjador. De moment l’AMPA no 

es pronuncia sobre aquest tema a l’espera de com evoluciona la proposta. 

 

 



9.Extraescolars 

Finalment, s’ha parlat amb el Xavi Llobet de l’escola de música de Berga i es podrà fer el cant 

coral a l’escola: 

P3-P4 i P5 dilluns 

1r, 2n i 3r dimarts 

4t, 5é i 6é divendres 

La proposta de realitzar el mètode Kid’s and us com a extraescolar s’ha desestimat, ja que han 

de ser un nombre d’alumnes concrets. 

10. Altres 

- Dilluns 22 de setembre es donarà el paper de les eleccions per l’AMPA a les famílies i l’últim 

dia de retorn serà el divendres. 

- S’intentarà demanar la subvenció d’activitats extraescolars, festa fi de curs,... realitzades el 

2013 que dóna la Diputació. 

- S’ha d’aprovar la memòria d’activitats del curs 2013-2014. S’aprova que cada comissió 

redactarà el que ha fet durant el curs. 

- Com a entitat del poble el dia 11 de setembre es va signar a favor de l’adhesió al pacte 

nacional pel dret a decidir. 

11. Propera reunió 

Dijous, 23 d’octubre Assemblea General de l’AMPA a la Biblioteca d’Avià a les 21h. Pels 

membres de l ‘AMPA a les 20h. 


