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0. 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 
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- Contractació d’assegurances de Responsabilitat Civil per a les activitats de 

l’AMPA 

- Ajudar econòmicament l’escola en la compra d’equipaments. 

- Organitzar la festa fi de curs 

- Organitzar competicions esportives 

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

- Compra del xandall de l’escola 

- 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. 

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. 

- Disposar del xandall de l’escola a un preu especial 
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- 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 
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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.) en aquests 

darrers casos 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 primer any 

(“els nous”). De tal manera, que un cop escollits els representants de cada classe es 

designen les comissions a les quals participar. 

Les diferents comissions que hi ha hagut el curs 2016-17 han estat: 

Comissió  Funcions  

President i Secretari President: Representació, Membre Consell Escolar, 

coordinació amb equip directiu escola, altres tasques no 

incloses en altres comissions. 

Secretari: Coordinació reunions, actes, coordinació 

secretari Ajuntament d’Avià, contacte FAPAC, contractació 

assegurances, custòdia arxiu AMPA (estatuts, ...), etc. 

Tresoreria Control comptes bancaris, estat comptes anuals i 

pressupost, control i arxiu factures, gestió canvi 

signatures bancs, pagament factures, etc. 

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

Extraescolars Coordinació activitats extraescolar (horaris, activitats, 

monitors, control tots els monitors contractats - SSocial, 

etc.) 
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Activitats esportives Coordinació Consell Esportiu Comarcal, horaris camp de 

futbol Avià, calendari competicions esportives, gestions 

xandall (coordinació amb Tandem), gestionar equipacions 

i material esportiu 

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 

Projecte “Avui per tu 

demà per mi” 

Projecte avui per tu demà per mi (donacions per beques 

per llibres, activitats extraescolar, sortides) 

Llibres Compra i distribució llibres i material escolar, coordinació 

amb escola, fotocòpies, cobrament quotes, gestió saldo 

socialització, seguiment quotes pendents de cobrar 

Casal Coordinació casal estiu i casal Nadal (seleccionar grup, 

preu, fulletó per inscripció, control monitors contractats, 

seguiment activitat, etc.) 

Festa fi de curs Coordinació festa fi de curs (programa, activitats, 

inscripcions, sopar, fotos aules, concurs dibuix ... ) 

Menjador Assistència reunions comissió menjador a on hi ha 

representants de l’escola, del menjador, de l’ajuntament i 

de l’AMPA 
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2. LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR 

 
La comissió de llibres és aquella que fa d’intermediària i gestiona la compra de llibres i 

material escolar dels alumnes. Durant aquest curs s’han comprat el material a la 

llibreria de l’Avinguda 40 d’Avià, els llibres a l’empresa Llibres Text, els folis a Group 

Control, les agendes a l’empresa Llunna, cobrar quota AMPA i el quadern de música i 

el de science que es fa a l’escola. 

A més, aquesta comissió també gestiona els llibres socialitzats que utilitzen els 

alumnes de 1er a 6è. Els llibres socialitzats són alguns del llibres que aquests alumnes 

utilitzen i es re aprofiten com a mínim durant 4 anys. D’aquesta manera 

s’aconsegueixen diferents objectius: 

Reduir el cost per part de les famílies ja que no s’ha de pagar la totalitat de l’import del 

llibre. Durant els 4 primers anys s’amortitza un 30% de l’import del llibre i a partir del 5è 

any 1€ per llibre. 

Fomentar la responsabilitat i la cura del material didàctic. 

Promoure la cultura del reciclatge i la reutilització dels recursos. 

Ensenyar els valors de solidaritat, capacitat de compartir i respecte dels bens comuns. 

Millorar quantitativa i qualitativament els recursos didàctics disponibles als centres 

educatius. 

L’objectiu en qualsevol cas, ha sigut poder mantenir els llibres socialitzats de manera 

que les famílies paguin una part i no la totalitat dels llibres i poder ensenyar als nostres 

fills la importància de la reutilització dels recursos materials. 

3. 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 dos membres de l’AMPA, que pel curs 2017-2018 han estat en Ramon Prat i la 

Jessica Genescà. 

 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 és 
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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.  

En aquest sentit, la valoració del curs 2017-2018 ha sigut satisfactòria ja que hi ha 

hagut un nombre important d’ escolars que han optat per participar en les 

extraescolars esportives. Al finalitzar el curs i fent un sondeig amb els pares d’aquests 

nens, hem vist que tenien una opinió positiva de les activitats realitzades així com dels 

encarregats de dur a terme l’organització de les mateixes. Per això hem cregut que 

serà positiu continuar la nostra vinculació amb DE TOTS COLORS pel què fa a la 

gestió de les extraescolars esportives el curs vinent. 

Com a resum del curs podem dir que hi han hagut 10 escolars en la franja de P4 i P5, 

16 escolars en la franja de 1R i 2N; i, finalment, 8 escolars en la de 3R, 4R i 5È.  

En l’apartat de coses a millorar, creiem que seria bo canviar la gestió dels equipaments 

de roba dels equips de futbol de cara l’any vinent pel què fa als mitjons. Fins ara 

formaven part de l’equip de bossa, pantalons, camiseta i jersei que es deixaven previ 

pagament d’una fiança que es retorna al final del curs. Per l’any vinent ho canviarem, i 

els mitjons seran comprats per les famílies dels escolars a l’AMPA amb la finalitat que 

no hi hagi intercanvi entre nens en peces sensibles per al què fa a la higiene.  

Pel què fa a la relació amb el professorat de l’escola, aquest curs 2017-2018 ens hem 

interessat per l’inici de l’ESPORT BLANC en el curs de 3R de l’escola. Es tracta d’un 

conveni de les estacions d’ski amb les escoles per fomentar els esports de l’ski tant 

alpí com de fons i l’snowboard  entre els escolars. Aquest primer any han realitzat 8 

jornades de cursets en diferents estacions d’ski dels Pirineus. Els membres de la 

comissió d’esports de l’Ampa  vam entrevistar-nos amb professores del curs de 3R per 

si volien que ajudéssim en algun tema relacionat amb aquesta activitat nova però no 

ha calgut intervenir-hi.  
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4. ACTIVITATS EXTRA ESCOLARS, CASALS I COLÒNIES 

 

RESUM D’ACTIVITATS 

Durant aquest curs escolar, la Comissió de Casals  ha estat formada per: Mia Graus, 

José Vázquez i Ylènia Aroca. 

L’objectiu de la Comissió de Casals es gestionar els dos casals que s’ofereixen: el 

d’estiu i el d’hivern. Buscar possibles empreses que ofereixin el servei, fer la previsió 

de pressupost, així com dels nens/es que calen per dur-lo a terme. 

Els dos casals d’aquest curs, s’han contractat a l’empresa “De Tots Colors”, perquè és 

una empresa que coneixem, que funciona bé i que té un cost raonable.  

Una vegada més, la valoració global dels dos Casals ha estat molt positiva tant per 

part de les famílies, com de les monitores com per part de la Comissió de Casals, ja 

que s’ha incrementat notablement en número de nens que han participat en els casals 

i per tant l’Ampa no hi ha hagut d’afegir diners per subvencionar-ho.  

 

VALORACIÓ CASAL NADAL CURS 2017-2018 

El Casal de Nadal 2017 va ser molt satisfactori i va durar 7 dies. Els infants inscrits per 

dia va ser entre 12 i 20, i de edats compreses entre P3 i 6è. El nombre de infants 

inscrits ha disminuït respecte l’any anterior. Tot i així s'ha fet cada dia casal amb 

menjador el qual el nombre de mitjana d'assistents ha estat de 7. 

Es van fer diferents activitats relacionades amb la temàtica “el Nadal “. Cada dia els 

infants de bon matí, disposaven de tot de jocs ja siguin de taula, simbòlics, de 

construcció... així a mesura que anaven arribant ja podien anar jugant. Tot seguit 

començaven a fer l'activitat despertant-se ballant, fent ioga, estiraments o algun joc de 

grup. 

A continuació, cada dia hi havia un taller de Nadal diferent en el qual els nens s'hi 

recreaven molt segons les seves capacitats. Es van fer les següents manualitats: 

decoració per tenir un espai ambientat en Nadal, creacions de puzles nadalencs, el 

fanalet de reis, pots de sal, titelles de reis... 

I després d'esmorzar, quan el temps acompanyava més feien jocs de pistes, foto 

gimcanes, excursions pel poble, etc.  

L’equip de monitors ha estat composat per: 
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� Gerard Aran 

� Sara Subirana 

� Betlem Malo 

   
Casal Nadal 2017-2018 

 

VALORACIÓ CASAL D’ESTIU CURS 2017-2018 

El Casal d’estiu d’enguany ha tingut com a fil conductor l’eix temàtic dels detectius. 

D’aquesta manera, els nens han passat 5 setmanes resolent diferents misteris d’arreu 

d’Europa, acabant a Catalunya amb la celebració d’una gran cercavila de gegants i 

capgrossos. Entre d’altres coses, han hagut de trobar les agulles del Big Ben, els 

ingredients per fer una pizza, els instruments d’una orquestra molt especial, etc. 

 

El total d’inscrits van ser de 116 i la mitjana d’inscrits ha estat d’uns 70 infants cada 

setmana repartits en 3 grups d’edat. Pel que fa els monitors, han comptat amb un 

equip d’entre 8 i 9 monitors. 

� Joana Vidal 

� Ariadna Fernández 

� Betlem Malo 

� Joel Brià 

� Raquel Aran 

� Gerard Aran 

� Sara Subirana 

� Ares Lladós 
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� Vane Belmar 

Al llarg del casal s’han fet 2 acampades, una a la primera setmana del casal i l’altre a 

la última setmana. Els petits van dormir al gimnàs, els mitjans acampats al pati de 

l’escola i els grans al bosc de Santa Maria. 

Gairebé tots els nens i nenes van voler quedar-se a dormir , és una de les activitats 

que els infants viuen amb més intensitat ja que els és una experiència molt gratificant. 

 
Grup de casals d’estiu 2017-2018 

 

Els dilluns, dimecres i divendres han anat a la piscina, i els dilluns i dimecres del juliol 

han fet el curset de natació amb 3 grups, un de petits, un de mitjans i un de grans. A 

diferencia dels anys anteriors on els cursets es duien a terme a la piscina del Tossalet, 

aquest any els cursets de natació s’han realitzat a la piscina d’Avià per la Carme 

Valencia (monitora de natació i socorrista de la piscina municipal d’Avià) i el Gerard 

Aran (monitor del Casal). La durada dels cursets era de 40 minuts la sessió. 
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Activitats i Cursets de natació casal d’estiu curs 2017-2018 

 

Cal comentar que el preu de Casal aquest any ha augmentat degut a que s’ha hagut 

de pagar la meitat de l’entrada de la piscina. 

 

El servei d’acollida (de 8 a 9) va funcionar durant tot el Casal. El va realitzar la 

Betlem Malo. 

El servei de menjador dut a terme pel cuiner de l’escola Santa Maria d’Avià, Lluís 

Malé, també va funcionar cada dia oscil�lant entre els 25 i 35 infants. Els nens han 

estat acompanyats en el servei del menjador per 3 monitors del Casal.  

 

VALORACIÓ CASAL DE SETEMBRE CURS 2017-2018 

Pel que fa al casal del setembre aquest any només va durar una setmana (del 4 al 7) i 

van ser un total d’una vintena de infants amb 3 monitors. Els monitors van ser: Betlem 

Malo, Sara i Gerard Aran  
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Durant aquests dies es van fer les activitats que més agraden als nens del casal, 

(fotogimcanes, jocs, manualitat, jocs al bosc, fer cabanyes, excursions, etc.). A 

diferència dels altres anys els nens han pogut disfrutar de la piscina ja que estava 

oberta. 

La majoria d'activitats es van fer tots junts tot i que en algun moment es separaven per 

fer l'activitat més adequada per franja d'edat. 

Aquest any tampoc es van acceptar inscrits que no haguessin cursat P3, degut a la 

mala experiència de fa dos anys de trobar-nos amb infants que no havien fet mai  

escola bressol. 

La valoració dels monitors i monitores del casal ha estat positiva, estan contents/es de 

com ha funcionat el casal d'enguany i esperen que les famílies també n'estiguin 

satisfetes. 

 

VALORACIÓ DE LES EXTRAESCOLARS CURS 2017-2018 

En general, tot ha evolucionat amb normalitat. 

L’acollida matinal ha comptat amb 14 infants fixes. 

Pel què fa a la franja del migdia els infants de primària han pogut realitzar les activitats 

següents: ordinografia, tallers en anglès i activem la ment. La valoració d’aquestes és 

positiva. 

En ordinografia s’ha mantingut el nombre d’inscrits, això denota la importància que se 

li dona a que els nens i les nenes aprenguin a escriure bé i ràpid amb el teclat de 

l’ordinador. 

Aquest any com a novetat vam canviar l’hora de speaking per la de tallers en anglès i 

un grup de 10 infants han pogut desenvolupar la creativitat realitzant diferents 

manualitats i alhora reforçar el seu anglès. 

Els amants dels jocs de taula, els dilluns han pogut fer l’activitat d’activem la ment. 

Han estat un grup reduït però estable. Durant la jornada intensiva no s’ha pogut fer a 

causa de la incompatibilitat de l’horari de la professora amb el d’aquests dies. 

I 36 petitons/es de p3 a p5 han gaudit de les aventures del menjajocs, fent més amena 

l’estona de lleure del migdia. 
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Les extraescolars de les tardes han estat: Futbol, ceràmica, anglès, alemany, robòtica, 

teatre i piscina. 

En el futbol s’ha pogut fer equip de 3 categories: 

• Infantil: han realitzat diferents trobades amb altres escoles i clubs organitzades 

pel Consell Esportiu. 

• Prebenjamins: han participat a la lliga escolar del consell esportiu i cal remarcar 

que ha sigut un grup molt nombrós. 

• Benjamins-Alevins: han pogut realitzar alguna trobada i partits amistosos amb 

altres escoles. 

Anglès : enguany hi ha hagut 4 grups realitzant l’activitat. Els més xics (p3 p4) han 

estat un grup de 4 que tot cantant i parlant s’han iniciat a una llengua nova. 

P5 han estat un grup nombrós. Ens plantegem de desdoblar-lo. 

Pel què fa els de primària s’ha treballat i reforçat el vocabulari, formes verbals,... que 

s’ha fet  a l’escola intentant ampliar-ho.  Hi ha hagut un grup de 1r-2n i un de 3r-4rt. 

Com a novetat dues nenes de 6è van començar aquest curs alemany. 

Cada dimarts a l’activitat de teatre  11 actors i actrius han estat preparant l’obra d’en 

Pere i el Llop. De cara l’any que ve voldríem mirar d’arrencar un grup de grans. 

La ceràmica  ha estat un cop més un èxit. Aquest curs gairebé 40 infants han après a 

manipular el fang i les seves diferents tècniques desenvolupant una gran creativitat. 

Robòtica  és una activitat molt interessant en què han pogut gaudir de muntar les 

seves pròpies creacions robòtiques amb els legos i això els ha agradat molt. 

I un any més s’ha pogut oferir l’extraescolar de natació  que també ha estat 

satisfactòria i cada setmana en feien ús un total del 33 infants. 

 

COLÒNIES 

Des de l’AMPA tot i que s’ha posat sobre la taula el tema de realitzar unes colònies per 

cicles i ho veu viable, no s’ha avançat en el tema ja que necessita el recolzament del 

professorat de l’escola. A més, des de l’AMPA creiem que portar a terme unes colònies 

ha de ser també des de l’àmbit educatiu.  

Així doncs no s’ha avançat en el tema 
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CASAL DE NADAL 2017-2018 
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CASAL D’ESTIU 2017-2018 
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5. FESTA DE FINAL DE CURS 

 

La festa es va realitzar el diumenge tal i com s’havia aprovat l’any anterior. El dinar va 

ser servit per els membres de l’Ampa.  

 

ACTIVITATS REALITZADES ABANS DE LA FESTA 

Durant el curs escolar 17-18 els 4 membres de la comissió de festa de fi de curs ens 

hem anat reunint per tal de preveure les actuacions a fer prèvies a la festa, repartir-nos 

les tasques i temporalitzar les actuacions. La festa es va fer el dia 17 de juny. 

Enguany es va demanar a l’equip directiu si des de l’escola algú podia fer les fotos 

dels alumnes per cursos de P3 fins a 6è, donat que és més fàcil ja que hi ha d’haver 

tots els alumnes a la classe i fer venir algú de fora és complicat. Hi van estar d’acord i 

ho hem valorat molt positivament.  

Es va parlar amb l’empresa de TOTSCOLORS per a realitzar les activitats del matí de 

la festa de final de curs (coordinar el futbol, teatre i zumba).  Com a novetat d’aquest 

any des de la comissió es va proposar comprar material per fer diverses activitats: Es 

va comprar un Photo call, Material per fer jocs de bombolles, un Limbo, uns Sacs per 

fer curses. També es va comprar unes cintes de plàstic per guarnir la pista i el mateix 

temps fessin una mica d’ombreig. 

 Totes aquestes activitats varen ser coordinades per els membres de l’Ampa. 

       La participació d’alumnes ha estat força elevada i ho valorem positivament.  

Es va parlar amb l’empresa de Tots Colors i van organitzar juntament amb els monitors 

de l’esplai les activitats del migdia. Es van fer diverses activitats dividint els grups per 

edats. 

Com cada any el Lluís va fer el dinar que va consistir en Amanida de Pasta, Pollastre 

al forn amb guarnició, gelats de postres, begudes i cafè. El preu va ser de 10 euros. La 

gent va estar molt contenta. Alhora de recollir les taules es van implicar tots els pares. 

En un moment va estar tot llest.   

Pel tema inflables, com l’any anterior es va demanar un inflable a la diputació i l’altre 

es va llogar a Sweet. Es va decidir que es posarien al matí i que  a la 1h es 
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desinflarien per tal que els nens i nenes quan estiguessin amb els monitors d’esplai no 

hi anessin.  

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 dinar. 

Aquest any els pagaments es varen fer en el porxo de l’escola ens diferents dies. 

Valorem aquest canvi molt positivament. Ja que s’eviten pagaments fora de termini.  

Es van buscar els birrets de l’any passat i n’hi va haver suficients. 

Es va fer una instància a l’ajuntament demanant a les taules, les cadires i l’entarimat.  

Es va acordar que el dia de la festa de 4 a 5 hi haurien les classes obertes. Per tant, 

les mestres vindrien a les 4 per obrir les classes.  

Es va acordar que a les 5 començaria el comiat dels de 6è.  

VALORACIÓ:  

Està bé tenir un llistat amb totes les tasques a fer cada mes abans de les festes.  

Fer una primera reunió on s’ensenyi als nous membres de la comissió totes les 

tasques que s’hauran de realitzar, per tal que siguin conscients de la feina que hi ha.  

Agraïm a tots els membres de la junta de l’AMPA per la seva col·laboració al dia de la 

festa. 

Aquest any es va creure convenient obsequiar amb un detall a l’espkear (una ampolla 

de vi).  

ACTIVITATS REALITZADES EL DIA DE LA FESTA:  

Es van penjar garlandes al porxo, a l’entrada de l’escola i davant de la barra del bar.  

Es van parar les taules i cadires per cursos. Es va fer el mateix diumenge, ja que no 

teníem disponibilitat per muntar-ho el dia abans de la festa. Si es possible per part de 

l’ajuntament tenir-lo abans ,creiem que es molt millor per poder-ho muntar el dissabte, 

així el diumenge es va més tranquil per organitzar la resta d’activitats. 

Es van fer les activitats de futbol, zumba i teatre. I les diferents activitats muntades per 

l’Ampa. 
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Hi va haver dos inflable. 

Hi va haver servei de bar durant tot el dia.  

Es va dinar al porxo. Els nens i nenes van dinar a dins el menjador menys el curs de 

6è que van menjar al porxo, ja que els hi agrada més menjar sols. Quan van acabar 

van anar amb els monitors de l’Esplai d’Avià que els organitzaven jocs els van anar 

cridant per formar els grups i se’ls van anar emportant. 

 Es van quedar a dinar 184 adults, 156 nens. 

El Gerard Ortega es va encarregar de la música ambiental i de posar la música durant 

la festa del comiat dels alumnes de  6è. 

Es va realitzar el comiat dels alumnes de 6è.  

Es van visitar les classes. 

6. COMUNICACIÓ 

 

La Comissió de Comunicació de l’AMPA de l’Escola Santa Maria d’Avià, s’encarrega 

de la gestió i actualització de les notícies del bloc (https://ampavia.wordpress.com/) i el 

facebook de l’AMPA i de l’elaboració i distribució del butlletí trimestral. 

El butlletí de l’AMPA es realitza i lliura abans de Nadal, abans de Setmana Santa i 

abans de les vacances d’estiu, coincidint amb el final dels trimestres acadèmics. En ell 

surten les principals notícies relacionades amb les activitats que realitza l’AMPA en 

col·laboració amb l’Escola i d’altres entitats, i alguns articles que considerem d’interès 

per tota la comunitat educativa. S’envia per email a les famílies en format digital, i 

s’imprimeix en paper per aquelles que no disposen de correu electrònic. 

Caldria seguir mantenint tres membres per a la comp osició de la comissió . I 

tenir un nivell bàsic en la utilització d’eines inf ormàtiques, per tal de repartir 

tasques equitativament. 
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7.  MENJADOR 

 

Benvolguts pares i mares,  

La nostra tasca com a membres de l’AMPA dins la Comissió de Menjador aquest any 
ha consistit en diverses funcions: 

• Mensualment comunicar-nos amb la Marta López , la coordinadora de menjador, 
i el Lluís, el cuiner, per parlar sobre els possibles inconvenients o problemes que 
hagin pogut sorgir al menjador i alhora informar-nos si hi ha algun canvi o 
novetat en el funcionament del menjador. 

Conjuntament vetllem pel bon comportament, els bons hàbits a la taula i 
una millor autonomia. 

• Gestió de queixes o desacords de famílies relacionats amb el menjador. 

• Reunions amb la direcció de l’Escola, el Lluís, la Marta i el regidor de 
l’Ajuntament  per plantejar conjuntament possibles millores que es puguin 
realitzar. 

• Rebre informació i confirmar que el menú dels nens està supervisat pel Lluís , 
juntament amb una dietista i que reuneix les millors condicions i varietat pel bon 
creixement  i salut dels nens.       

Per evitar que es repeteixi el menú de l’escola a casa es penja 
setmanalment  a la pàgina web del col·legi. No obstant, com sempre, també és 
a la cartellera de l’entrada. 

TORNS DE MENJADOR 

Primer torn (de 12:30 a 13:15):  P-3, P-4, P-5, 1r i 2n 

Segon torn (de 13:25 a 14:10):  3r, 4t, 5è i 6è 

Durant aquest curs s’ha continuat la dinàmica que es va començar amb la incorporació 
de la Marta. Els nens i nenes es serveixen ells el menjar, es valora positivament la 
netedat i el silenci al menjador amb una graella, així veuen si ho estan fent bé o han de 
millorar, al pati es fan diverses activitats… 

Com a novetat d’aquest curs els alumnes de P3 dinen a la seva aula.  
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8.  PROJECTES DIVERSOS ABORDATS DURANT L’ANY 

 

A. GRUPS WHATSAPP 

Constatem també l’èxit que fou la creació de diversos grups de whatsapp, per tal de 

tenir un segon nivell de comunicació més instantani. Cada pare o mare voluntari o 

escollit de la seva classe, ha creat i administra un grup de whatsapp relatiu al seu curs.  

La Junta de l'AMPA disposa també d'un grup de whatsapp que és des d'on es 

demanarà que les informacions  que ho requereixin es difonguin entre els grups.. 

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

 

Recordem que aquest projecte està finançat a través de la donació 1€ per part de totes 

les famílies que formen part de l’AMPA de l’escola. Aquest euro es treu de la quota que 

anualment paguem a l’AMPA. L’assistent social de l’Ajuntament es qui decideix la 

necessitat o no d’usar els diners d’aquest compte. 

C. XERRADA MOSSOS, XERRADA ALIMENTACIO 

 

Com l’any passat l’Albert (Mosso d’esquadra) ha vingut a l’escola i ha fet un seguit de 

xerrades tant a pares com a alumnes  per detectar i prevenir conductes de risc a les 

xarxes socials.  

També, en col·laboració amb el cap d’Avià s’ha pogut fer una xerrada sobre 

alimentació infantil al local de  l’Ateneu. La xerrada no ha tingut una participació molt 

alta però els assistents s’hi han mostrat satisfets. 

D. AUXILIAR DE CONVERSA 

 

Aquest hem tingut amb nosaltres l’Emily Nicholls és una estudiant universitària 

procedent del Regne Unit. Viu a la ciutat de Walsall, a prop de Birmingham i estudia 

Filologia anglesa a la Universitat d’Aston. Va arribar a Barcelona a finals de setembre i 

es va incorporar a l’escola el 2 d’octubre. Aquest dia se li va preparar una petita rebuda 
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per part de tots els alumnes de l’escola i els de 5è li van cantar una cançó en anglès. 

Després va visitar les instal·lacions de l’escola i va conèixer els mestres i els alumnes. 

Fa 25 hores lectives a l’escola. Fa una sessió amb cada grup, des de P3 fins a 6è. A 

més fa 1 sessió d’educació física amb els alumnes de 6è i reforç de plàstica a 1r i 2n. 

Es coordina setmanalment amb les mestres per preparar les classes. La seva tasca es 

centra en treballar la competència oral dels alumnes, en grups reduïts o conjuntament 

amb la tutora a l’aula. 

Es valora positivament l’experiència per quant: 

-Tant l’alumnat com l’auxiliar s’esforcen per fer-se entendre i s’adonen que es 

necessiten mútuament per entendre’s. 

 - Col·labora en el desenvolupament de les competències bàsiques (competència per 

aprendre a aprendre i iniciativa personal en la correcció d’errors, autonomia en el 

treball personal, superació de dificultats lingüístiques...). 

-Afavoreix el diàleg cultural i augmenta la tolerància cap a les altres cultures i costums. 

S’ha intentat de que l’auxiliar de convers pogués venir cada any en comptes de venir 

any si i any no, no obstant, de l’escola s’ha comentat que semblava excessiu per la 

dificultat que els comporta la organització i l’acollida de la persona.  

 

E. COMPRA ORDINADOR PEL TALLER DE RÀDIO 

 

Aquest curs passat l’escola van comunicar a l’AMPA la necessitat de canviar 

l’ordinador destinat al taller de ràdio. Amb els anys la capacitat de l’antic ordinador 

havia quedat desfasada i per poder treballar amb programes més actualitzats, i per 

tant més complerts, calia un ordinador més potent. 

Des de finals del curs 2006-07 l’escola comença a elaborar i retransmetre programes 

de ràdio ja que va començar a disposar d’un kit de ràdio permanent. 

Cada setmana, els divendres, el grup que fa el programa passa per totes les classes 

per repartir un full on es demana la col•laboració de totes les classes en l’elaboració de 

notícies i si volen a participar en el programa presentant alguna col•laboració. 
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El divendres següent es van a recollir els fulls i a partir dels mateixos s’inicia el treball 

d’elaboració del guió. Es fa una llegida de tota la informació que es té i s’agrupa, es 

classifica i es decideix quina es queda i quina no. Després s’elabora el guió de la 

setmana, mirant de redactar de manera clara i sintetitzada i es comença a fer la 

gravació de les col•laboracions. 

El tercer divendres es comença ja des de primera hora gravant el programa, que 

inclou, notícies de l’escola, d’arreu, esports escolars, aniversaris i entrevistes i 

s’acaben de gravar les col•laboracions que han quedat pendents. És un treball lent i el 

ritme no sempre és el mateix. 

El taller de ràdio funciona amb les mateixes rotacions que els altres tallers (de plàstica) 

que es fan a C.Superior, i així tots els nens hi passen en grups de 7-8, i fan un 

programa durant 3 setmanes. 

En acabar cal fer el muntatge del programa, retallant tot el que no serveix, i ajuntant 

totes les gravacions per fer el projecte del mateix. 

El procés acaba quan el programa, ja en format mp3, es penja al blog. 

F. ANGELETS MARATO TV3 

 

En col·laboració amb diferents escoles de Berga, l’AMPA reprenent l’activitat d’anys 

anteriors, ha proposat una sèrie d’iniciatives i activitats per poder prendre part en el 

projecte dels angelets de la Marató de TV3. 

El projecte s’ha centrat en la confecció d’uns angelets fets a mà per part dels nens i 

nenes de l’escola amb l’ajuda dels pares i mares, per tal de poder-los vendre a un preu 

de 2€ i recaptar  fons per la causa solidària de la de la Marató de TV3, enguany 

dedicada a les malalties infeccioses 

CALENDARI DEL PROJECTE QUE ES VA SEGUIR:  

– Dimarts 28 i Dimecres 29 de novembre:  Lliurament de cartolines per 
retallar a les famílies: s’havia de  marcar amb una plantilla i retallar segons el 
model en l’arxiu adjunt.                                                                                                                              
– Divendres 1 de desembre:  Retorn del material retallat i la plantilla al porxo 
de l’escola. 
– Dissabte 2 de desembre:  Taller de confecció d’angelets de 10:30 a 13:30 i 
de 16:00 a 18:00 a la biblioteca de l’escola. 
– Dilluns 11, Dimarts 12 de desembre:  Taller de confecció d’angelets de 
16:45 a 18:00 h. 
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– Dijous 14 i Divendres 15 de desembre:  Venda d’angelets al Porxo de 
l’Escola. 
– Dissabte 16 de desembre:  Venda d’angelets a la parada al matí a la plaça 
Sant Joan i a la tarda al Vall.  
– Diumenge 17 de desembre:  Venda d’angelets a Avià. 

 

G. IOGA EN L’EDUCACIÓ : RESUM-BALANÇ  

 

S’han organitzat les activitats en forma de tallers teòrico-pràctics als diferents 

participants. Les formadores eren professionals de l'associació RYE, totes elles també 

són mestres d'educació primària i han treballat conjuntament amb el professorat els 

temes a tractar. Les sessions han estat realitzades a les aules de l'escola , al menjador 

i al gimnàs: 

-Tallers per al professorat:  8 sessions amb una durada total de 10 hores. 

-Tallers als infants. Les sessions s’han fet segons les edats de manera que a cada 

grup hi havia uns 25 alumnes. Fomentant  treball individual i grup. Jocs en grup. 15 

sessions amb una durada total de 11,5 hores 

-Tallers a les famílies. Tallers teòrico-pràctics. Pràctiques mitjançant exercicis jocs per 

fer en diferents entorns: a casa, amb amics, etc  2 sessions amb una durada total de 4 

hores 

Mestres de l’escola bressol: 2 sessions amb una durada total de 4 hores 

Monitores del menjador: 3 sessions amb una durada total de 4 hores etc. Les 

formadores de ioga també han estat presents en algunes estones del dinar per tal de 

veure i treballar el soroll que es crea. 

Els nombre d'alumnes als quals se'ls ha pogut oferir una formació relacionada amb el 

IOGA en l'educació ha estat molt alt. També és important que diferents adults 

involucrats en la seva educació també han rebut la informació: monitores del menjador, 

mestra de música, mestres d'educació física, tutors, i famílies.  

ENQUESTES DE QUALITAT: 

 S'ha avaluat la satisfacció amb la formació rebuda amb diferents enquestes 

adequades a l'edat de l'alumne i en adults. Els resultats han estat en la majoria dels 

casos molt satisfactoris: 
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-Famílies: tots els enquestats (28 pares i mares ) han estat "d'acord" o "molt d'acord" 

en que l'activitat ha estat ben estructurada, i que els coneixements adquirits són útils al 

dia a dia. Valoració global de l'activitat de 3,78 en una escala de 4. Tots els assistents 

han estat "d'acord" o "molt d'acord" en recomanar l'activitat a altres famílies.  Més de la 

meitat van opinar que la durada havia estat insuficient.  

-Infants: les avaluacions també són molt bones per la major part dels nens i manifesten 

que els agradaria repetir. Alguns nens en algunes aules han posat puntuacions baixes. 

En els nens més grans ( de 4rt a 6è) donàvem la opció d'anotar algun comentari. Dels 

que han afegit comentaris, la majoria comenten que els ha agradat poder aprendre a 

relaxar-se, mostren agraïment, divertiment. “el que més m’ha agradat són els 

massatges”, “es bo fer ioga perquè al pati o a la classe et pots relaxar”, “m’ha agradat 

relaxar-me i jo que sóc molt nervi m’ha anat molt bé”, m’agradaria fer-ne cada 

setmana” D'altres  de forma minoritària, mostren avorriment, proposen canvis: "hauria 

agradat que l'activitat no fos de núvols, fos una altra cosa" o "no li trobo la gràcia a fer 

veure que recollim pomes del terra".   

-Mestres : 16 docents han realitzat l'enquesta: el 87,5% han respost que recomanarien 

l'activitat a altres companys. El grau de satisfacció global amb l'activitat ha estat positiu 

en el 81,25% dels casos. I tots els participants han estat d'acord en que els 

coneixements adquirits són aplicables a l'activitat diària. La majoria van determinar que 

la durada havia estat precisa, ni massa ni poc.   

-Monitores del menjador: han posat en pràctica diferents tècniques de relaxació , 

consciència de la respiració i observació del cos, però donades diferents limitacions 

d’espai i temps i número d’alumnes han hagut d’estar adaptades a l’entorn del 

menjador.  

CONCLUSIONS:   

Les activitats d'iniciació al Ioga en l'educació s'han realitzat al llarg de 3 mesos, han 

tingut una molt bona acceptació en general i una alta participació pel que fa a alumnes, 

professorat i monitores del menjador. La participació de les famílies potser ha estat 

menys de la esperada, però aquells que l'han realitzat han mostrat una valoració 

global especialment alta.  

Es considera que s'ha pogut donar unes nocions de què es el ioga, i de  quines eines 

ens proporciona per tal d'utilitzar al dia a dia o en moments en que busquem la 

concentració, la tranquil·litat i la reflexió. 



MEMÒRIA ACTIVITATS AMPA ESCOLA SANTA MARIA D'AVIÀ 
CURS 2017-18 

 
 

 

 26 

9. NOUS PROJECTES 

A. PROJECTE PATIS. FEM DEL PATI I EL PARC ESPAIS 
PER APRENDRE 

 

Des de l’escola de fa un temps es rumia de veure quines millores es podrien fer al pati, 

amb la instal·lació d’un tobogan i la millora de la pista de voleibol que planificava 

l’ajuntament, semblava que es podia aprofitar per millorar també l’espai dels més petits 

així com la resta del pati amb alguna activitat on participés la comunitat educativa: 

Repassar xarranques, fer un mural a la paret del pati d’Infantil, una cuineta amb palets, 

un circuït d’aigua, un rocòdrom, jocs de taula exteriors, un jardinet plantes 

aromàtiques, un espai recollit a fora i espai amb coixins a l’interior de l’escola, entre 

d’altres. 

Amb aquesta idea, a principis d’abril es plantejava un esbós del projecte i es 

proposava a l’ampa de participar-hi, es pensava en preparar una jornada festiva de 

matí, amb aperitiu inclòs, on els infants, mestres mares i pares portessin a terme la 

millora. L’ampa va rebre amb entusiasme la proposta i de seguida sorgeixen noves 

idees per a portar-la terme, no obstant, també donat el poc temps que quedava per 

acabar el curs i les ganes de fer un bon projecte, es constatava la necessitat de 

disposar de més temps per preparar-ho, que ja hauria de ser al començar el curs 

següent. 

 

Per posar fil a l’agulla, l’ampa proposa de crear una comissió anual específica que 

s’encarregui del projecte i planteja  la possibilitat de demanar subvenció a la Diputació 

de manera que es podria fer una inversió més gran, tal com vam tenir la sort de poder 

gaudir en l’anterior projecte de “Ioga en l’educació”. Per poder optar a la subvenció 

amb millors condicions, es planteja fer activitats a l’exterior del recinte escolar, al Parc 

del Tossal, així com incloure en el projecte l’Ajuntament i l’escola bressol La Baldufa. A 

continuació es presenta un extracte de la memòria que s’ha enviat a la Diputació, de la 

qual caldrà veure si aconsegueix aquesta subvenció. 

Extracte de la memòria presentada a la Diputació 

El pati i el parc són uns dels pocs espais, si no els únics, pensats exclusivament per al 

joc i l’esbarjo dels infant, es tracta d’espais d’oportunitat privilegiats que  tenen moltes 
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possibilitats per oferir oportunitats d’aprenentatge. Per destacar una activitat per sobre 

de totes, cal parlar del  joc. El joc suposa un inestimable recurs que afavoreix el 

desenvolupament dels infants i pot esdevenir un aliat important en l’entorn escolar amb 

aportacions clau en les competències bàsiques, com el desenvolupament personal, la 

gestió emocional, la motivació per la relació i l’entesa amb els altres, la millora en les 

formes d’organització, cooperació i col·laboració, la convivència amb els altres 

respectant les normes i els hàbits cívics, la participació amb responsabilitat en la presa 

de decisions, utilitzant el diàleg per arribar a acords, assumint obligacions i 

responsabilitats”.(1) 

Al municipi d'Avià ens proposem d’iniciar projecte de revalorització de l'espai de lleure, 

sobretot del pati de l'escola, però també traspassant els seus límits i conquerint l'espai 

públic municipal. Tot això volem fer-ho amb l’objectiu de la millora competencial dels 

nostres infants, de forma directa amb la realització d’activitats conjuntes amb infants, 

mestres, mares, pares i professionals especialistes, que esperem aportaran 

coneixements específics, i de forma indirecta, proporcionant espais adequats que 

utilitzaran els infants, que pretenem que facilitin i acompanyin el procés 

d’aprenentatge,  el seu itinerari personalitzat. 

Es planteja el projecte amb quatre activitats principals que contindran diferents 

actuacions: 

A L’ESCOLA 

1a. Repensar el pati: Establir  un procés participatiu, amb infants, mestres, mares i 

pares de com volem que sigui el pati de l’escola i amb l’ajuda de professionals del 

sector plantejarem  la proposta d’actuació. 

2a.  Fer el pati "nostre". Fer un taller de pintura mural i decidir, per part de la comunitat 

educativa, la concreció del mateix i portar-lo a terme amb els propis nens de l’escola 

acompanyats per un especialista. També es planteja un mural en el marc del projecte 

de l’Ajuntament amb artistes locals. 

3a. Incorporar elements de joc i major varietat al pati. 

 •  Ensenyar jocs i pintar-los al terra i en els emplaçaments acordats. 

 •  Construir un rocòdrom aprofitant la tanca de l’escola. 

 •  Construir jocs, espais de joc nous o elements que introdueixin varietat: cuinetes, 

jocs d’aigua, bibliopati,  circuit de troncs, vegetació i espai de tranquil·litat. 
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4a Mes enllà de l'escola, al parc. Incorporar jocs al Parc i a l'Escola Bressol La 

Baldufa. Ensenyem  jocs, i els pintem al terra, en emplaçaments acordats. 

Al PARC DEL TOSSAL I A L'ESCOLA BRESSOL LA BALDUFA 

4a. Més enllà de l'escola, al parc.  Incorporar jocs al Parc del Tossal.  Ensenyar i 

aprendre jocs diversos al parc. Pintar-ne alguns al terra i en els emplaçaments 

acordats. 

 (1)“Els patis de les escoles: espais d’oportunitats educatives”. IPA Espanya, 

Associació Internacional pel Dret dels Infants a Jugar. 2009. 
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10. TRESORERIA 

 

Aquesta comissió s’encarrega de controlar i gestionar els comptes de l’Ampa. 

Actualment tenim un sol compte, que comprèn: el compte general de l’Ampa, el 

compte d’esports i el compte avui x tu demà x mi.  

Funcions de la comissió de tresoreria:  

-Controlar el compte de l’Ampa  

-Fer els pagaments necessaris i gestionar els cobraments.  

-Redacció anuals dels estats financers: estat de comptes i pressupostos.  

-Controlar i arxivar les factures de l’Ampa.  

-Gestionar la confecció del model 347 anual, per proveïdors que hagin facturat imports 

superiors a 3.005 euros a l’Ampa. Es porten les dades a la gestoria per la seva 

confecció i presentació.  

A continuació adjuntem l’estat de comptes.  
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