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1. PRESENTACIÓ 

 

MISSIÓ  

La missió de l’AMPA és gestionar aquelles activitats que poden portar un benefici a les diferents famílies de 

l’escola pel fet que un grup de pares i mares les gestioni de forma centralitzada i representar a les famílies 

davant de l’escola amb l’objectiu de vetllar pels drets dels alumnes i famílies així com de participar en la 

millora del sistema educatiu. 

PRINCIPALS ACTIVITATS 

Les principals activitats que es duen a terme des de l’AMPA són: 

- Organitzar activitats extraescolars (acollida matinal, migdies i tardes) 

- Organitzar el casal de nadal i el d’estiu 

- Organitzar la festa fi de curs 

- Organitzar competicions esportives 

- Gestió del xandall de l’escola  

- Gestió de la compra dels llibres i del material escolar 

- Informar de les activitats que realitza l’AMPA o que puguin ser d’interès pels pares 

- Participar en el Consell Escolar de l’escola 

- Participar en la Comissió de menjador de l’escola 

- Participar en el Projecte “avui per tu demà per mi” 

- Gestió dels socis i de l’AMPA 

ELS SOCIS 

Són socis de l’AMPA tots els pares i mares de l’escola que ho desitgin així com pares i mares d’infants que 

participin en activitats extraescolars i casals organitzats per l’AMPA. 

Per ser soci de l’AMPA cal complimentar el formulari de sol·licitud d’alta i pagar la quota anual que el curs 

2013-14 ha estat de 23 eur. La quota és per família.  

Ser soci de l’AMPA permet: 

- Participar en les activitats extraescolars i casals organitzats per l’AMPA (és requisit indispensable 

bàsicament per l’assegurança de les activitats) 

- Disposar dels llibres escolars a un preu més assequible. Des de l’AMPA, amb el suport de l’escola, es 

gestiona la compra conjunta i la socialització de llibres. 
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- Disposar del xandall de l’escola a un preu especial 

- Estar informat de les diferents activitats que organitza l’AMPA o que es realitzen a la comarca per 

famílies o directament per pares i mares i que l’AMPA en fa ressò. 

Els socis de l’AMPA es reuneixen de forma anual en l’assemblea ordinària que es convoca a principi de curs 

(setembre-octubre). Aquesta assemblea té per objectiu: 

- Aprovar la gestió de l’AMPA del curs anterior 

o Estat de comptes 

o Memòria activitats 

- Acordar pel curs que comença 

o Membres de la JUNTA de l’AMPA  

o Pressupost AMPA 

o Principals projectes que es volen assolir 

Si durant l’any fos necessari modificar algun dels acords presos o es considerés convenient, es pot convocar 

una assemblea extraordinària. 

 

LA JUNTA 

L’AMPA és gestionada per la JUNTA de l’AMPA. Els membres de la JUNTA són socis de l’AMPA i exerceixen 

aquest càrrec de forma voluntària. Cada membre hi és per un termini de dos anys.  

 

El sistema d’accés per ser membre de la JUNTA de l’AMPA és el següent: 

- Presentar-se voluntàriament  

- Ser escollits per votació com a representant de classe. Anualment, a principis de curs, les famílies de 

cada classe, excepte les de sisè, escolleixen una família de la mateixa classe perquè els representi a 

la JUNTA de l’AMPA. Són exclosos en la selecció: famílies que ja hagin estat a la JUNTA de l’AMPA 

(per la mateixa classe o per una altra), famílies que hagin estat o estiguin en el Consell Escolar (a no 

ser que demanin explícitament que volen optar a ser escollits), famílies que tinguin el pare o la mare 

contractats per l’AMPA (per evitar possible conflicte d’interessos) i famílies que tinguin algun dels 

dos membres treballant a l’escola (mestres, monitors menjador, etc.) (a petició del mateix col·lectiu  

amb l’objectiu d’evitar conflicte d’interessos). 

 

 L’organització de la JUNTA. 

La JUNTA està formada pel president/a, secretari/a, tresorer/a i els vocals. 

La JUNTA es reuneix amb periodicitat mensual i està estructurada en diferents comissions. Com que l’estada 

a la JUNTA de l’AMPA és curta, dos anys, per assegurar que el coneixement es transmet curs a curs a les 

noves juntes, cada comissió està formada per membres que ja fa un any que hi són (“els vells”) i membres de 
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primer any (“els nous”). De tal manera, que un cop escollits els representants de cada classe aquest escullen 

la comissió en la que volen participar. 

Les diferents comissions que hi ha hagut el curs 2012-13 són: 

Comissió Funcions Membres 

President i Secretari President: Representació, Membre 
Consell Escolar, coordinació amb equip 
directiu escola, gestió bates, gestió 
subvenció anglès (projecte pire). 

Secretari: Coordinació reunions, actes, 
coordinació secretari Ajuntament d’Avià, 
contacte FAPAC, contractació 
assegurances, custòdia arxiu AMPA 
(estatuts, ...), etc. 

Ester Comellas (President) * 
Eloi Carol (Vice-President) 
Dolors Camprubí (Secretari) * 
Lícia Palou (Vice-Secretari) 
Salva (Vice-Secretari) 

Tresoreria Control comptes bancaris, estat comptes 
anuals i pressupost, control i arxiu 
factures, gestió canvi signatures bancs, 
pagament factures, etc. 

Ester Plana (Tresorer)* 
Anna Casas (Vice-Tresorer) 

Comunicació Fer i mantenir blog, facebook i revista de 
l’AMPA 

Helena Malé (Vocal)* 
Sara Prat(Vocal)* 
Marissa Capellas(Vocal) 
Vanessa Armengou(Vocal) 

Extraescolars Coordinació activitats extraescolar 
(horaris, activitats, monitors, control 
tots els monitors contractats - SSocial, 
etc.) 

M.Rosa Duarte(Vocal)* 
Toni Soler(Vocal) 
 

Activitats esportives Coordinació Consell Esportiu Comarcal, 
horaris camp de futbol Avià, calendari 
competicions esportives, gestions 
xandall (coordinació amb Tandem), 
gestionar equipacions i material esportiu  

Marga Martí (Vocal)* 
Joan Hernando (Vocal) 

Socis Actualitzar registre de socis, gestió alta 
socis, cobrament quota socis, seguiment 
quotes pendents de cobrar, gestionar 
signatura i arxiu acceptació clàusula 
protecció de dades nous socis 

Toni Pons (Vocal)* 
Joan Ramon Prat (Vocal) 

Projecte “Avui per tu 
demà per mi” 

Projecte avui per tu demà per mi 
(donacions per beques per llibres, 
activitats extraescolar, sortides) 

Anna Gonfaus (Vocal)* 
 

Llibres Compra i distribució llibres i material 
escolar, coordinació amb escola, 

Montse Espinosa (Vocal)* 
Fina Buscall (Vocal) 
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fotocòpies, compra material, cobrament 
quotes llibres, gestió compte bancari 
llibres (saldo socialització), seguiment 
quotes pendents de cobrar 

Mari Breganciano (Vocal)  

Casal Coordinació casal estiu i casal Nadal 
(seleccionar grup, preu, fulletó per 
inscripció, control monitors contractats, 
seguiment activitat, etc.) 

Montse Casals (Vocal) * 
Marta Gallifa (Vocal)* 
Anna Davins (Vocal) 
Meritxell Casadesús (Vocal) 

Festa fi de curs Coordinació festa fi de curs (programa, 
activitats, inscripcions, sopar, fotos 
aules, concurs dibuix ... ) 

Montse Capdevila (Vocal)* 
Isaac Marfà (Vocal)* 
Elisabet Calvés (Vocal) 
Josep Coronado (Vocal) 

Menjador Assistència reunions comissió menjador 
a on hi ha representants de l’escola, del 
menjador, de l’ajuntament i de l’AMPA 

Manel Farràs (Vocal) 

(*) Persones que el curs 2013-14 finalitzen com a membres de l’AMPA 

 

2. FORMACIÓ FAMÍLIES 

 Amb dates 21/11 i 7/12  de 2013 es va fer una xerrada taller "Preparar amb els nostres fills i filles el dia 

de demà" impartit per la Sra. Rosa Selles, ( subvencionat per la Diputacio de BCN). 

 Amb data 04/12/2013 es va fer una xerrada " Les joguines tenen sexe?" organitzat pel consell comarcal  

a través de la Nuria Mariano -tecnic d´igulatat-( només hi van assistir tres families). 

 Es va proposar fer una escola de pares però tenin en compte la poca participació en aquestes jornades 

es va decidir posporar-ho per un altre curs. 

 

3. PARTICIPACIÓ SOCIAL 

 Amb data 14/12/2013 es va col.laborar amb una aportació de 200 euros a la Marató de TV3 comprant el 

material per fer angelets que van fer els nens i nens de l’escola i que es van vendre el dia de la Marató 

conjuntament amb les escoles de Berga. 

 

 Amb data 11/9/2014 es fa fer entrega a l’alcalde, qui el va fer arribar a l’ANC, d’un manifest conforme 

com entitat ens adheriem a donar suport formal a la convocatòria i consulta del 9N “assumir i manifestar 

el nostre compromís i disposició a cooperar amb les nostres institucions per a fer possible l'organització 

de la consulta del 9N i donar suport al President de la Generalitat quan faci la convocatòria" 
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4. LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR 

Des de la comissió de llibres, ens encarreguem de comprar tant els llibres com el material de cada curs, així 

com la socialització d’algun d’ells. 

A partir de la relació  que ens dóna la cap d’estudis de l’escola, tant de llibres com de material,  ens posem 

en contacte amb les editorials  per saber el preu dels llibres, i amb la botiga que ens subministra el material 

escolar, perquè ens passi el corresponent preu. 

Un cop tenim els preus dels llibres i material, confeccionem  la factura per cada curs i s’entrega als alumnes. 

Llavors es fa una comanda a cada editorial.   

Es recullen els comprovants que els pares han deixat a l’escola, per poder fer un seguiment de pagament 

dels llibres i material. 

A principis de setembre es comprova si han arribat tots els llibres, i si en falta algun s’ha de reclamar. 

Si arriben nens nous, l’escola ens avisa per poder demanar els llibres i el material que fa falta. 

A part dels llibres i material, també ens encarreguem de fer la comanda de folis.  

 

5. PROJECTE “AVUI PER TU I DEMA PER MI” 

Durant aquest curs, gràcies al projecte s’han pagat: 

 11 Teatres 

  1  Sortida 

  8 ½ Sortides 

Això ha supossat un cost total de  151,05 €. 

Aquest curs els nens beneficiats, han estat menys que d’altres cursos. 
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6. COMISSIÓ DE SOCIS 

La comissió de socis està formada per 2 socis: Toni Pons ( que acaba i ja ha complert els 2 anys a l’Ampa) i 

Joan Ramon Prat. 

La comissió de socis de l’Ampa de l’escola va néixer aquest curs 2013-2014, fins aquest curs el recompte de 

socis ho portava la comissió de llibres i donava molta feina  saber totes les famílies que havien pagat la quota 

de l’Ampa i del Llibres.  

Al juny es van entregar a les famílies dos fulls, un era per pagar els llibres i l’altre per pagar la quota de 

l’Ampa, on es deixava molt clar que es fessin dos ingressos per separat especificant: Pagament Llibres i 

Família, Pagament Ampa i Família (moltes famílies van fer un ingrés únic, no van posar el nom de la família, 

etc…) i ens ha complicat molt la feina. També varem demanar totes les dades personals (tutor, adreça, email, 

telèfon) per tenir totes les dades de les famílies. 

7. ACTIVITATS EXTRA ESCOLARS 

EXTRAESCOLARS “DE TOTS COLORS” 

Aquest curs ha estat el primer any que l’empresa De Tots Colors ha gestionat les activitats extraescolars de 

l’escola. La valoració general rebuda per part de pares i mares és bones. En el quadre següent podreu veure 

els número de nens i nenes que han participat en cada activitat: 

ACTIVITATS 1r TRIMESTRE 2n TRIMESTRE 3r TRIMESTRE 

ACOLLIDA MATINAL 7 7 7 

ESCACS 5 0 0 

CERÀMICA 18 27 27 

MENJAJOCS 35 40 40 

HORA DEURES 5 5 5 

TÈCNIQUES D’ESTUDI 5 5 5 

TEATRE 14 14 14 

ORDINOGRAFIA 20 27 27 

ANGLÈS 27 27 27 
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CUINA 13 15 15 

 

CANT CORAL “ESCOLA DE MÚSICA DE BERGA” 

Gràcies un conveni entre l’Ajuntament d’Avià i l’Escola de Música de Berga, s’ha ofert l’activitat de cant coral 

a tots els nens i nenes de l’escola per un preu de 5 eur/mes. En aquesta activitat hi ha participat 40 nens 

durant tot el curs. 

SPEAKING AMB L’ACADÈMIA “COMELLAS-CLUET” GRATUÏT 

Gràcies a una subvenció gestionada per l’escola i vinculada amb el projecte PIRE, durant el 1r trimestre es va 

oferir una activitat de 30 minuts setmanals gratuïta a tots els nens de l’escola. L’activitat la va dur a terme 

l’acadèmia Comellas-Cluet. El 2n i 3r trimestre es va continuar oferint l’activitat gràcies una subvenció de 

l’AMPA. En total van participar en l’activitat 160 nens. 

8. ACTIVITATS ESPORTIVES 

La comissió d’Activitats Esportives de l’AMPA d’Avià, s’encarrega de gestionar les activitats esportives 

extraescolars que s’ofereixen als alumnes de l’escola i veure les necessitats dels alumnes i l’escola en 

matèria d’Educació Física. 

La comissió la formen habitualment dues persones, que per al Curs 2013-2014 han estat la Marga Martí i el 

Joan Hernando. 

Tot i que inicialment, la totalitat de la gestió de les activitats esportives, la realitzaven directament els 

membres de la comissió, actualment, l’empresa DE TOTS COLORS (Curs 2014-2015), és l’encarregada d’oferir 

les extraescolars a l’escola. Això suposa que els membres de la comissió han de gestionar, controlar i enllaçar 

les activitats del Consell Esportiu del Berguedà amb les extraescolars ofertes a l’escola, tenint en compte les 

instal·lacions esportives i horaris que l’Ajuntament d’Avià posa a disposició. També han d’analitzar les 

necessitats de material i equips que calen per portar-les a terme. 

A part d’això, és important  tenir una relació fluïda amb la responsable de l’educació física de l’escola 

(Sandra Alias), per tal de compartir els mateixos objectius, material, motivacions, necessitats, etc… . 

QUÈ IMPLICA SER MEMBRE DE LA COMISSIÓ D’ACTIVITATS ESPORTIVES ? 

 Avaluar la participació dels alumnes de l’escola, en cadascuna de les extraescolars esportives. 

 Comunicar,  tant al Consell Esportiu del Berguedà, com a l’Ajuntament d’Avià les diferens activitats que 

es podran portar a terme, depenent de la participació en cadascuna d’elles. 
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 Comunicar a l’empresa encarregada de les extraescolars (DE TOTS COLORS per al període 2014-2015) les 

diferents “competicions/tornetjos”  a les que pendran part els alumnes que participen en les 

extraescolars de l’escola. 

 Coordinar la disponibilitat de les instal.lacions esportives, cedides per l’Ajuntament d’Avià i/o l’escola, 

amb les necessitats de les activitats extraescolars. 

 Gestionar setmanalment la previsió de les extraescolars organitzades pel Consell Esportiu i comunicar-ho 

a l’empresa encarregada de les mateixes. 

 Analitzar les necessitats de material, indumentària i equips, que calen per a portar a terme les activitats 

esportives i proposar a l’AMPA, les millores i aportacions que calguin, per tal de portar a terme les 

mateixes amb garanties. 

QUÈ SUPOSA PELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ D’ACTIVITATS ESPORTIVES ? 

 Assistir a les reunions de l’AMPA. 

 Assistir a les reunions del Consell Esportiu del Berguedà. 

 Assistir a les reunions amb l’Ajuntament d’Avià. 

 Una relació fluïda amb les professores d’educació física de l’escola. 

 Contacte setmanal amb el Consell Esportiu del Berguedà i comunicació de les activitats. 

 Organització d’activitats o tornejos que puguin interessar a l’AMPA, escola o alumnes. 

 Tenir un coneixement de les extraescolars esportives que es portin a terme a l’escola, mancances, 

assistències, necessitats, categories, etc … . 

QUIN VOLUM DE PARTICIPACIÓ TENEN LES ACTIVITATS ESPORTIVES EXTRAESCOLARS? 

Per tal de fer-nos una idea, del volum de la participació, i a la vegada fer balanç de les que es van portar a 

terme durant el curs passat, 2013-2014 i l’evolució que segueixen aquest primer trimestre del curs 2014-

2015, adjuntem una taula comparativa, on podreu apreciar, les assistències, baixes, canvis i propostes. 

ACTIVITAT 

1er TRIMESTRE 

2013/2014 

2on TRIMESTRE 

2013/2014 

3er TRIMESTRE 

2013/2014 

MITJANA TRIMESTRAL 

2013/2014 

Atletisme 6 0 0 2 

Escacs 5 0 0 2 

Futbol P4 i P5 17 14 18 16 

Futbol 1er i 2on 13 13 14 13 

Futbol 3er i 4rt 

(5è i 6è) 19 19 19 19 

Piscina 34 34 34 34 
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Multiesports 13 9 9 10 

Patinatge 0 0 0 0 

TOTALS 107 89 94 97 

Podem veure al quadre, que l’any passat, a partir del primer trimestre, es van haver de deixar de fer les 

activitats d’Atletisme i Escacs, degut a la manca de demanda al segon i tercer trimestre. Es van mantenir 

però, el futbol, la piscina i els multiesports. 

Per al curs 2014-2015 s’han proposat tres activitats noves, el Trail, Tekwondo i Patinatge. Les dues primeres 

no han tingut prou assistència per portar-se a terme, però si que el patinatge s’incorpora com a nova 

activitat. Es mantenen el futbol, la piscina i els multiesports. 

 

QUINES COMPETICIONS/PROVES CAL GESTIONAR DES DE LA COMISSIÓ? 

Si fem balanç del curs 2013-2014, podem comentar que des del Consell Esportiu del Berguedà s’han 

proposat les següents activitats: 

 4 Cross escolars. 

 2 Pedalades infantils 

 Torneig d’escacs 

 Una duatló 

 Lliga de Futbol de Pre-benjamins 

 Lliga de Futbol Benjamins 

 Lliga de Futbol Alevins 

 Torneig de Futbol P4 i P5. 

 Torneig de Futbol Benjamins 

 Torneig de Futbol Alevins 

 Mini Berga-Rasos 

La majoria d’aquestes activitats, excepte les lligues i tornejos de futbol, es comuniquen directament als 

professors d’educació física de l’escola i ells s’encarreguen, generalment d’inscriure i controlar a l’alumnat 

que hi vol participar, a no ser que l’alumne o ho faci a títol individual o per club. 

Pel que fa al futbol, es gestiona directament des dels membres de la comissió d’activitats esportives de 

l’AMPA. Això suposa, des de la lliurada de les equipacions als alumnes, informació del lloc i hora dels partits 

el cap de setmana i disponibilitat de jugadors i petició del camp propi per als partits. 

A part d’això, en el curs 2013-2014, la comissió, juntament amb el Consell Esportiu del Berguedà, va 

organitzar el 22 de Març, un torneig de Futbol Benjamí i va estar molt ben valorat per tothom. 
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ALGUNA COSA MÉS? DONCS SI, EL MATERIAL I LES EQUIPACIONS 

L’AMPA, s’encarrega de la indumentària esportiva de l’escola, ELS XANDALLS. Escollir el material, proposar 

disseny, pressupostos i la proposta final de l’equipació. La reforma dels xandalls es va fer el curs 2012-2103. 

L’AMPA, s’encarrega de la indumentària dels equips de futbol, renovats totalment aquest curs 2013-2014, 

després de molts anys. Aquesta renovació ha estat possible gràcies a la col·laboració de l’AMPA, TANDEM 

ESPORTS, BERGALED I FERRETERIA SISTACHS. 

Material esportiu de l’escola. Aquest curs 2013-2014, s’ha destinat una quantitat econòmica, per a 

l’adquisició de divers material esportiu per als alumnes de l’escola. Aquesta dotació ha estat gràcies a la 

compensació cedida per la botiga TANDEM, per la compra dels xandalls. 

LES PILOTES, tema endèmic i recorrent en aquesta comissió, de qui paga les pilotes del futbol cada any. 

Esperem poder segui debatent aquest tema, doncs voldrà dir que els alumnes continuen fent esport. 

PERQUÈ LA COMISSIÓ D’ACTIVITATS ESPORTIVES ? 

Si t’agrada l’esport, la relació amb la gent i els nens i tens ganes de fer …. . aquesta és la teva comissió.  I 

perquè no ? 

 

9. FESTA DE FINAL DE CURS 

ACTIVITATS REALITZADES ABANS DE LA FESTA 

 Es van fer les fotos als alumnes per a les orles,  es va demanar a secretaria els llistats dels nens per 

classes, i es van fer les orles. 

 Es van llogar els inflables. 

 Es va parlar amb les encarregades de TOTCOLORS per a realizar les activitats del matí.  

 Es va parlar amb els monitors d’Avià per a realizar les activitats de tarda i  de nit.  

 Es va parlar amb el Lluís de la cuina sobre els menús, els preus del sopar i l’aperitiu del migdia. 

 Es va parlar amb les mestres sobre els dibuixos dels programes i en junta de l’AMPA se’n va escollir un 

de P-3 i un de 6è. 

 Es va fer el programa de la festa. 

 Es van passar i més endavant recollir els fulls d’inscripció de les activitats i del sopar. 

 Es van comprar els virrets. 

 Es va demanar a l’ajuntament les taules, les cadires i l’Ateneu per al dia de la festa. 

 Es va parlar amb els geganters per a la cercavila. 

 Es van encarregar coques per al berenar. 

VALORACIÓ: Es valora que va molt bé tenir un llistat amb les tasques a fer a cada mes abans de la festa.  
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Cal pensar per al curs vinent a comprovar amb tresoreria les llistes d’apuntats amb els pagament del sopar i 

també buscar amb temps algú per a fer les fotos per a les orles. 

 

ACTIVITATS REALITZADES EL DIA DE LA FESTA 

MATÍ: 

 Es van penjar els dibuixos al porxo. 

 Es van muntar les taules i cadires. 

 Es van fer les activitats de futbol, multiesports i cuina. 

 Hi va haver un inflable. 

 Al migdia es va realitzar un aperitiu. 

VALORACIÓ: Les activitats del matí es valoren positivament. Hi va haver força assistència i els nens s’ho van 

passar bé. Va bé passar un full d’inscripció de les activitats per a tenir una referència del número de nens 

que hi haurà, però en realitat sempre n’hi van molts més dels apuntats. 

TARDA: 

 Es va anar a l’Ateneu a ajudar en el què fes falta al teatre i a coordinar la cercavila dels geganters. 

 A l’escola es va preparar les taules i cadires per cursos. 

 Es va preparar l’equip de llum i so. 

 Es va donar la coca per berenar. 

 Es va realitzar la despedida dels alumnes de 6è. 

 Es van visitar les classes. 

 No es van poder fer els Koloraines. 

VALORACIÓ: A la tarda va començar a ploure quan ja es tenia tot preparat. El teatre, els gegants i el berenar 

es va poder fer tot i que plovisquejava. Però la despedida dels alumnes de 6è es va haver d’anar interrompen 

depenent del temps. Els Koloraines no van poder actuar.  

Cal tenir en compte per al pròxim curs de passar un guió a la persona que parla pel micròfon durant els actes 

de la despedida de 6è, de demanar a la Montse de teatre si li fa falta un tècnic de llum i so, de pensar bé un 

pla B en cas de mal temps i  també de buscar una data per a fer l’actuació dels Koloraines. 

NIT: 

 Els nens i nenes van sopar a dins el menjador i després de sopar van anar de 3r a 6è a l’Ateneu amb els 

Koloraines i altres monitors a fer ball, i els més petits fins a 2n es van quedar a l’escola amb monitors. Els 

nens de la guarderia van estar en una classe amb dues monitores. 

 Els pares i mares van sopar per cursos al porxo i els de 6è a dins el menjador. 
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VALORACIÓ: La valoració és bona, tot i que, a causa del mal temps va ser una mica caòtic organitzar els nens 

després de sopar al vestíbul de l’escola. Les activitats de nit van agradar als nens. El sopar dels pares també 

va anar bé, tot i que, algun pare va dir que ho trobava car. Des de la comissió se’n va parlar i es va creure que 

aquesta opinió era d’una minoria, ja que hi va haver uns 180 pares  i uns 160 nens aproximadament a sopar. 

10. CASALS 

RESUM D’ACTIVITATS  

La Comissió de Casals durant el curs 2013-2014, ha estat formada per dos membres que ja portaven dins de 

l'AMPA des de l'any 2012-2013: Montse Casals i Marta Gallifa (havent realitzat ja el 2 anys dins de la 

comissió de l'AMPA), i per dos membres més que varen entrar a la Comissió de Casals l'any 2013-2014: 

Meritxell Casadesús i Anna Davins (mancant encara un any dins de l'AMPA). 

Cal comentar que des de l'AMPA de l'escola considerem com a primordials els 2 Casals, ja que creiem que 

des de l'Escola Sta. Mª d'Avià cal oferir aquest servei a aquelles famílies del poble que ho necessitin, ja que 

per circumstàncies laborals o personals, no poden estar amb els seus fills durant aquests períodes 

d'inactivitat escolar.  

A més a més, creiem que si aquesta es deixa d'oferir durant un any, les famílies hauran d'anar a Berga o 

poblacions veïnes a cercar aquest mateix servei i costarà molt més iniciar la mateixa l'any sobre, ja que les 

famílies ja aniràn a d'altres Casals de la comarca. 

El funcionament de la Comissió de Casals durant aquest temps ha estat bàsicament gestionar els dos Casals 

que es realitzen al llarg del curs escolar; un Casal durant les vacances de Nadal i un altre durant les vacances 

d'estiu.  

Això comporta un seguit de tasques, com són: la planificació general dels 2 Casals, una cerca de possibles 

empreses que gestionin els Casals, previsió del pressupost del Casal, així com dels nens/es que calen per tal 

de portar-lo endavant, passament de papers dels Casals, i un contacte amb les monitores dels Casals per 

parlar sobre l'evolució dels casals. 

Enguany l'encarregada de dur a terme ambdós Casals ha estat l'empresa De Tots Colors, formada per Betlem 

Malo i Mònica Subirana. 

La valoració global dels 2 Casals ha estat molt satisfactòria per part de les famílies que hi han participat, així 

com la valoració global que n’han fet les Monitores que els han dut a terme. 

CASAL NADAL 2013 

El nombre de nens/es inscrits per poder realitzar el Casal de Nadal del curs 2013/14, no va ser suficient. 

Malgrat això el Casal de Nadal va poder-se realizar, gràcies a una subvenció de l’AMPA (que va donar suport 

a aquesta activitat per tal que aquest Casal es pogués dur a terme). 
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Es va seguir una temàtica sobre diferents continents, realitzant cada dia un continent diferent. Això permetia 

que els nens/es que venien dies esporàdics poguessin participar al casal sense perdre el fil. Cada dia es 

viatjava a un lloc diferent, realitzant un taller (ja fos de cuina, manualitat,...) sobre el país o continent que 

visitàvem. 

Un dels dies del Casal es va anar a visitar el Parc de Nadal que hi havia muntat al poble.  

 

CASAL D’ESTIU 2014 

En general el casal d'estiu ha estat molt satisfactori. Tot i que en el grup dels grans hi ha hagut pocs infants 

inscrits (com a màxim han estat 11) això ha estat molt beneficiós per el desenvolupament de les activitats i 

els monitors (eren 2) han gaudit molt del grup.  

Pel què fa als petits, ha funcionat molt bé. Hi ha hagut dues setmanes (la 1a i 2a de juliol) que el grup era 

força nombrós però s'han pogut desenvolupar les activitats amb normalitat.  

Pel què fa a la piscina, el temps no ens ha acompanyat massa, però hem anat fent.  

El casal ha funcionat en base a un eix temàtic 

que canviava cada setmana: Bandolers, festa 

major, el circ i setmana medieval. La primera 

setmana no va tenir eix temàtic perquè eren 

tant sols 3 dies i la última la vam encarar com a 

festa final del casal. 

S'han realitzat dues acampades quinzenals del 

grup dels grans a la Font de la Cristió i han anat 

molt bé. Els petits han dormit dues nits al 

gimnàs de l'escola i també ha estat satisfactori  
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11. COMUNICACIÓ 

RESUM D’ACTIVITATS 

La Comissió de Comunicació de l’AMPA ha estat formada en aquest curs per Sara Prat, Helena Malé, Vanesa 

Armengou i Marissa Capellas. 

Aquesta comissió és la finestra de l’AMPA a la resta de la comunitat educativa. Des de Comunicació s’han 

portat les plataformes socials: el FACEBOOK i el BLOC, on s’ha anat publicant tota la informació relativa a les 

activitats de l’AMPA i informacions diverses d’interès per a les famílies. 

El Facebook          ha servit per compartir informació relativa a activitats tals com : xerrades, novetats, 

notícies d’interès, etc.  Alhora, per presentar les noves entrades al Bloc, facilitant-hi l’accés a través 

d’enllaços. 

El Bloc permet publicar informació més extensa. Conté un apartat per a cadascuna de les tasques 

desenvolupades per l’AMPA. Actualment n’hi ha 10, que es van actualitzant si és necessari. Són les següents: 

Llibres, fi de curs, casals, butlletins, junta, futbol, fotos, extraescolars esportives,  culturals i un apartat per 

a més informació. 

 

 

 



MEMÒRIA ACTIVITATS AMPA ESCOLA SANTA MARIA D'AVIÀ 
CURS 2013-14 

 
 

 
17 

L’altra característica que fa del Bloc i del Facebook unes eines interessants és la seva interactivitat, doncs 

permet una comunicació directa de les mares i pares amb els seus representants, a través d’aquestes noves 

tecnologies de la informació i la comunicació. Tot i això, continua estant a disposició de totes les famílies, el 

correu electrònic i la bústia de l’AMPA, on s’hi pot dipositar qualsevol informació, demanda, suggeriment, 

queixa o altre, que s’hi vulgui traslladar.  

L’adreça electrònica és: ampaavia@gmail.com 

L’adreça del bloc és : http://ampavia.wordpress.com/ 

L’adreça del Facebook és: https://www.facebook.com/groups/224014844305266/ 

Per ser membre del grup, cal primer sol.licitar-ho des del Facebook mateix. S’estudiarà si la persona que ho 

sol.licita forma part de les famílies que tenen fills escolaritzats i s’acceptarà. 

La Comissió de Comunicació també publica trimestralment un BUTLLETÍ INFORMATIU. El primer, abans de 

les vacances de Nadal; el segon, abans de les de Setmana Santa i el tercer, per fi de curs.  

Aquest any s’ha enviat de forma telemàtica a cadascuna de les famílies que disposen de correu electrònic. 

Les que no en tenen, se’ls ha continuat entregant de forma impresa. 

En el butlletí s’aglutinen totes les informacions i novetats que s’hagin pogut anar comunicant a través dels 

altres mitjans exposats. També inclou articles d’interès, exposició de projectes, extraescolars, informacions 

del poble que hagin tingut a veure amb els nostres fills, etc. 

En el curs 2013/14 s’han publicat els números 46, 47 i 48. 

mailto:ampaavia@gmail.com
http://ampavia.wordpress.com/
https://www.facebook.com/groups/224014844305266/
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12. TRESORERIA 

Estat de comptes curs 2013-14 

ENTRADES SORTIDES SALDO

INGRESSOS I DESPESES ORDINÀRIES

QUOTA AMPA - SOCIS 4.416,00 €      4.416,00 €         

HI HA +- 17 FAMILIES QUE NO HAN PAGAT CURS 2014-2015

ASSEGURANÇA 1.004,50 €    1.004,50 €-         

COMISSIONS BANCÀRIES 397,69 €         554,02 €        156,33 €-             

INTERESSOS BANCS 203,82 €         203,82 €             

FAPAC (quota soci) 262,02 €        262,02 €-             

FOLIS I FOTOCÒPIES 627,00 €        627,00 €-             

FESTA FI DE CURS 3.891,50 €      7.477,35 €    3.585,85 €-         

8.909,01 €      9.924,89 €    1.015,88 €-         

DESPESES I INGRESSOS EXTRAORDINARIS

APORTACIO EXTRAESCOLAR FUTBOL (àrbitres) 20,00 €          20,00 €-               

SUBVENCIÓ GENERALITAT 1.875,00 €      1.875,00 €         

APORTACIO PROJECTE AVUI PER TU … 526,00 €        526,00 €-             

(interessos 326 (santander) + 200 (ampa)

APORTACIÓ (angelets) 35,79 €          35,79 €-               

LIQUIDACIO XANDALLS 1.721,72 €      1.721,72 €    -  €                    

Invertits a l 'escola per comprar material gimnàs

EQUIPACIONS FUTBOL 1.872,48 €    1.872,48 €-         

GUARDIOLES 210,00 €         210,00 €             

COMELLAS CLUET (conversa) 1.994,00 €    1.994,00 €-         

ENTORN URBA (GRANXADORS) 2.222,17 €    2.222,17 €-         

APORTACIÓ ESCOLA ORDINADORS -  €                    

3.806,72 €      8.392,16 €    4.585,44 €-         

EXTRAESCOLARS

SERVEI ACOLLIDA -  €                    

CASALS

CASAL DE NADAL 246,00 €        246,00 €-             

CASAL D'ESTIU -  €                    

-  €                246,00 €        246,00 €-              
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ENTRADES SORTIDES SALDO

LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR

MATERIAL ESCOLAR 6.260,27 €    6.260,27 €-         

INGRESSOS LLIBRES /SOCIALITZATS 21.668,78 €   2.397,78 €    19.271,00 €       

PENDENT DE PAGAMENT EDITORIALS 12.248,74 €  12.248,74 €-       

A 31-08-2014 ESTAVA TOT PER PAGAR -  €                    

21.668,78 €   20.906,79 €  761,99 €             

LLIBRES PENDENTS

QUOTES FAMILIES FRACCIONADES SERVEIS SCOCIALS 528,95 €         528,95 €             

SUBVENCIO AJUNT.AVIA al CTE AVUI PER TU 1.000,00 €      1.000,00 €    -  €                    

CASALS MENJADOR -  €                -  €                    

CÀRITES LLIBRES 250,00 €         250,00 €        -  €                    

CÀRITES BISBAT 212,00 €         212,00 €        -  €                    

1.990,95 €      528,95 €             

COMPTES BANCARIS    SALDO FINAL A 31-08-2014

COMPTE AMPA 6.527,25 €

COMPTE LLIBRES 29.960,70 € (1)

COMPTE CATALUNYA CAIXA-TERMINI 25.000,00 €   

COMPTE AVUI PER TU DEMÀ PER MI 995,75 €         

62.483,70 €

SALDO TOTAL COMPTES AMPA A 31-8-14 62.483,70 €

SOCIALITZACIO LLIBRES 25.000,00 €-  

PENDENTS LLIBRES 12.248,74 €-  

PENDENTS LLIBRES SERVEIS SOCIALS 528,95 €        

VENDA XANDALLS 500,00 €        

PENDENTS ORDINADORS 4.000,00 €-    

TOTAL AMPA 22.263,91 €

(1) 6.900 eur del  compte de l l ibres  corresponen a l  compte de l 'AMPA  

 

 


