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ACTA REUNIÓ AMPAS 

CENTRES DE PRIMÀRIA DEL BERGUEDÀ 
 
 

 
 

 

 

LLOC:         Consell Comarcal del Berguedà   
                    C. Barcelona, 49, 3r de Berga 
DATA:        Dimarts, 13 de novembre de 2018 
HORA:       De 19 a 21 h 

ASSISTENTS 
 

- Llorenç Altozano, Conseller Comarcal d’Educació. 

- Abel Garcia, Conseller Comarcal d’Esports. 

- Eduard Barcons, Gerent del Consell Comarcal del Berguedà. 

- Neus Padrós, Tècnica d’Educació. 

- Carlota López de las Huertas, Tècnica Auxiliar d’Educació. 

- Albert Grimau, Tècnic de Joventut.  

- Xavier Grau, Tècnic d’Esports. 

- Mª Rosa Pujols, Directora d’Operacions de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà.  

- Cristina Saiz, Tècnica del Consell Esportiu del Berguedà. 

- Cristina Sola, Tècnica del Consell Esportiu del Berguedà. 
 

 

Representants de les AMPAs de les escoles de Primària del Berguedà  

Escola Santa Maria d’Avià, Escola Galceran de Pinós, Escola Sant Joan, Escola Santa Eulàlia, Escola de la 

Valldan, Escola de Borredà, Escola Princesa Làscaris, Escola Sant Marc, Escola de Gironella, Escola Santa 

Margarida, Escola Gira-Sol, Escola d’Olvan, Escola Alfred Mata, Escola Serra de Picamill, Escola Vedruna 

Primària Berga, Escola Xarxa, Escola FEDAC Gironella i Escola Sant Martí.  

  



 
 
 
 
 

  

 
 
 
  
C/ Barcelona, 49 3r  08600 Berga · 938213553 - www.bergueda.cat  

   

2  

ORDRE DEL DIA 

 

1. Presentació de la reunió 2 

2. Tramitació electrònica dels centres amb el Consell Comarcal 2 

3. Informacions Agència de Desenvolupament del Berguedà 3 

4. Consell Esportiu del Berguedà 4 

5. Revisió registre sol·licituds beques               5 

6. Informacions varies                 5 

7. Esborrany nou decret menjador escolar              6 

8. Presentació del Punt de Voluntariat 7 

9. Torn obert de paraules 8 

 

1. Presentació de la reunió                          ORDRE DEL DIA 

El Conseller Comarcal d’Ensenyament, Llorenç Altozano, dona la benvinguda i presenta la reunió.  

2. Tramitació electrònica dels centres amb el Consell Comarcal          ORDRE DEL DIA 

S’exposa la problemàtica actual: entregar documentació en paper. A partir d’ara, tota la documentació 

que s’entregui haurà de ser de forma electrònica.  

Explicació de les següents accions:  

 AMPA – Certificat de Representant  

 Creació del Certificat Digital - idCAT (o ús d’un altre tipus de Certificat Digital) 

 Descarregar el Certificat Digital - idCAT 

 Creació del Certificat Digital idCAT – Mòbil  

 

Aportacions: 

L’informàtic del Consell Comarcal del Berguedà, Marc Fité, confirma que el president de l’AMPA és qui 

ha d’anar a l’Oficina de l’Agència Tributària a fer la petició del Certificat de Representant de l’AMPA i es 

posa a disposició de les AMPAs per atendre’ls i orientar-los sempre que ho necessitin.  
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Contacte: Marc Fité, mfite@ccbergueda.cat 

3. Informacions Agència de Desenvolupament del Berguedà                    ORDRE DEL DIA 

Es presenta el projecte CULTURA EMPRENEDORA A L’ESCOLA: creació d’una cooperativa. Hi ha un 

desenvolupament de tasques repartides en els tres trimestres del curs escolar. Des de l’Agència del 

Desenvolupament del Berguedà i des de l’Ajuntament de Berga (escoles de Berga) es fa un 

acompanyament i suport a les escoles, fent visites de seguiment a l’aula, acompanyant tant al 

professorat com als alumnes, fent d’intermediaris amb les entitats del territori, proporcionant 

entrevistes a premsa i mitjans de comunicació... 

 

Pel que fa als tallers, com a novetat, s’han introduït noves activitats repartides durant el primer 

trimestre. Actualment hi ha 13 cooperatives de 10 centres que ja han sol·licitat poder fer aquestes 

activitats.  

 

S’exposa un balanç de participació des que es va començar el projecte (2010) i s’anomenen les escoles 

que s’incorporen aquest any (Escola lliure l’Arrel de Berga i Escola Princesa Làscaris de Casserres). 

 

Es donen a conèixer projectes que donen continuïtat al projecte Cultura Emprenedora a l’Escola a 

Secundària:  

 Projecte EJE. 

 Projecte Innova PETIT.  

 

I projectes per majors de 18 anys:  

 Escola d’Estiu per a persones Emprenedores. 

 Concurs Idees Emprenedores del Berguedà.  

 

BERGUEDÀ TERRA DE FUTURS, està previst que es faci una proposta d’activitats referents a la marca. 

 

Aportacions: 

La representant de l’AMPA d’una escola demana si el projecte de les cooperatives és obligatori per a 

totes les escoles. Davant la negativa, exposa que l’AMPA de l’escola que representa està interessada en 

que aquest projecte es porti a terme però la direcció del centre no vol.  

mailto:mfite@ccbergueda.cat
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Des del Consell Comarcal del Berguedà es proposa fer una reunió amb el centre, l’AMPA i representants 

del mateix Consell per motivar als membres de l’equip directiu i treballar-hi.  

 

Contacte: Rosa Pujols, pujolscr@adbergueda.cat 

4. Consell Esportiu del Berguedà                 ORDRE DEL DIA 

- Presentació Consell Esportiu del Berguedà.  

El Conseller Comarcal d’Esports, Abel Garcia, presenta el Consell Esportiu del Berguedà definint-lo com 

la unió de l’àmbit educatiu amb l’àmbit esportiu de la comarca. És una entitat jurídica esportiva pròpia 

que gestiona els jocs esportius escolars, l’esport blanc i el pla català de l’esport a l’escola. Aquesta 

entitat pretén complementar la seva oferta esportiva amb la dels clubs esportius de la comarca.  

 

Degut a la mançana important de participació detectada sobretot a l’Alt Berguedà, es vol incrementar la 

participació als jocs esportius, tenint màxima flexibilitat. El Consell Esportiu es pot adaptar a la realitat 

de cada territori i està obert a noves propostes.  

En aquest punt, es mostra la proposta de programació dels diferents tipus d’activitats per al curs 2018-

2019, animant als assistents a fer créixer l’oferta d’activitats.  

 

- Valoració Esport Blanc Escolar curs 2017-18 i informacions curs 2018-19.   

Es defineix l’Esport Blanc com un programa de la Generalitat de Catalunya, organitzat pel Consell 

Esportiu del Berguedà amb la col·laboració del Consell Comarcal del Berguedà (qui paga 

aproximadament 15.000€ per al transport). Parteix del Pla Estratègic de l’Esport Escolar de Catalunya i 

és dels projectes esportius més grans que s’han tirat endavant a la comarca.  

 

Les modificacions del programa per al curs 2018-2019 es resumeixen en:  

 Una compactació de l’Esport Blanc (de 8 a 5 dies) intensificant l’activitat, que les hores que els 

alumnes estiguin a l’estació d’esquí siguin el màxim possible.   

 S’afegiria una activitat de tarda amb la col·laboració de l’Institut Alt Berguedà (CFGM esportiu 

en muntanya mitjana). Es proposa fer una càpsula formativa que tingui a veure amb temes del 

medi, coneixements tècnics... 

 

mailto:pujolscr@adbergueda.cat
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A diferència d’altres comarques, a l’Esport Blanc Escolar hi van poder participar alumnes d’escoles 

públiques i alumnes d’escoles concertades. Enguany es vol mantenir aquesta oferta, ampliant-la als 

alumnes de 4t de Primària de les escoles concertades. 

 

El Conseller Comarcal d’Esports, Abel Garcia, comenta que es farà arribar un formulari a les AMPAs 

demanant el nom del responsable d’activitats extraescolars esportives i/o tècnic d’esports per generar 

una base de dades.  

 

5. Revisió registre sol·licituds beques               ORDRE DEL DIA 

 

La valoració és positiva, el sistema ha funcionat bé i ha estat una descarrega de feina pel centre. Es 

valora positivament per part dels centres que l’atenció i suport a les famílies es faci des del Consell 

Comarcal i no des de les escoles.  

 

Per una propera edició, el Consell demana la col·laboració de les AMPAs per fer difusió dels terminis per 

presentar les sol·licituds. 

 

6. Informacions varies                ORDRE DEL DIA 

 

- Visites escolars a les colònies tèxtils, mineria i romànic.  

S’explica l’oferta del Consell Comarcal del Berguedà referent a les visites a les colònies tèxtils (Colònia 

Vidal i Torre de l’Amo) i a la mineria (el tren del ciment i el museu de les mines). S’aposta per mantenir 

aquestes visites i ampliar el compromís amb la divulgació del patrimoni i el coneixement de l’entorn, 

oferint una tercera visita referent al romànic. En aquesta última visita, conèixer el romànic, es proposa 

que els centres vagin a visitar l’església del romànic més propera al seu entorn (St. Llorenç Prop Bagà, St. 

Sadurní de Rotgers, St. Vicenç de Rus, St. Quirze de Pedret i St. Vicenç d’Obiols)  i puguin crear una “obra 

d’art” que posteriorment serà exposada a la mateixa església.  

 

L’ampliació d’aquesta proposta implica una ampliació del pressupost i així doncs, un canvi en l’aportació 

del capital. Es demana que des dels centres es faci una aportació de 5€ per alumne i visita.  
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A partir d’aquest any i pensant en centres grans, s’oferirà la visita del romànic a 4t,  la mineria a 5è i la 

de les colònies tèxtils a 6è. No obstant, a les escoles petites podran continuar participant-hi tots els 

alumnes de Primària.  

 

Tenint en compte les valoracions de les activitats que van fer els centres el curs passat, es proposa un 

canvi de format en la visita de la mineria, movent l’activitat del tren del ciment a la tarda i la visita a les 

mines de Fígols al matí.  

 

- Tallers 3R i porta a porta destinats als alumnes i visites escolars al Consell 

Comarcal.  

Taller pensat en l’àmbit del consum tot i que enguany es vol ampliar el contingut i explicar el Porta a 

Porta. 

 

- Catàleg centres.  

Es mostra on trobar el catàleg d’activitats que s’ofereixen per a centres d’Educació Primària i Secundària 

perquè les AMPAs les tinguin a l’abast i puguin estar informades d’aquestes ofertes.  

 

La tècnica d’Educació del Consell Comarcal del Berguedà, Neus Padrós, comenta que des del Consell 

Comarcal es volen captar les necessitats de totes les AMPAs i compartir/intercanviar informació 

(xerrades, tallers, propostes d’activitats...). És per això i per actualitzar la base de dades que es demana 

que cada AMPA ompli una fitxa de dades bàsiques.  

 

7. Esborrany nou decret menjador escolar              ORDRE DEL DIA 

El Conseller d’Educació, Llorenç Altozano, exposa que el Decret està en fase d’esborrany i el principal 

problema és la Llei de Contractació Pública. La competència dels menjadors escolars és de la Generalitat 

i es va delegar als Consells Comarcals, podent cedir la gestió als ajuntaments o  AMPAs.  

 

El nou Decret impedirà els convenis fets fins a dia d’avui amb les AMPAs, ja que tenint en compte els 

problemes competencials, l’empresa privada que vulgui gestionar el menjador ha de presentar-se a 

concurs públic i les AMPAs no tenen potestat jurídica per poder-ho fer.  
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Fins ara, el Consell Comarcal ha gestionat menjadors d’escoles petites o d’escoles on l’Ajuntament o 

l’AMPA no volia gestionar-los. El Consell de moment no ha assumit cap gestió de menjador que en 

aquests moments estan gestionant les AMPAs, s’està a l’espera de què s’aprovi el nou decret de 

menjador escolar que establirà les condicions de contractació, ràtios de monitoratge, la formació, 

estructura organitzativa... En aquests moments el decret està en una fase d’avantprojecte, En el 

moment que el Consell tingui informació més definitiva ho posarà en coneixement de les AMPAs. 

 

Des del Consell Comarcal es passarà un Check List per tenir informació específica referent a cada 

menjador escolar (personal, equipament, estat de l’equipament...).  

 

Aportacions:  

L’AMPA de l’Escola Santa Eulàlia informa de què la concessió del menjador escolar de l’escola s’acaba 

aquest curs.  

Les AMPAs d’algunes escoles mostren neguit en quan a les instal·lacions. Demanen que les instal·lacions 

de les cuines continuïn funcionant i el menjar es continuï fent a les escoles. També demanen que 

aquesta condició quedi reflectida a les bases quan surti al concurs públic. Davant d’aquestes inquietuds i 

dels dubtes sorgits, des del Consell Comarcal del Berguedà es proposa fer una nova reunió amb les 

AMPAs per tractar únicament aquest punt.  

 

8. Presentació del Punt de Voluntariat                   ORDRE DEL DIA 

   

Es presenta el Punt de Voluntariat, punt creat recentment que es troba a l’Oficina Jove i té com a 

objectius:  

 Crear un espai de referència i suport per a totes les entitats de la comarca 

 Ser un espai de foment del voluntariat 

 

Des d’aquest mateix punt, es faran sessions formatives (tractament de dades d’entitats...) per ajudar a 

les entitats en determinats tràmits.  

 

S’informa que a través d’una enquesta que es dirà PANORÀMICS es podrà fer una actualització del cens 

d’entitats del Berguedà per tal de tenir un mapa de la realitat associativa de la comarca.  

 

Contacte: Albert Grimau, agrimau@ccbergueda.cat 

mailto:agrimau@ccbergueda.cat
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9. Torn obert de paraules               ORDRE DEL DIA 

 

L’AMPA de l’escola Alfred Mata de Puig – Reig comparteix amb la resta d’AMPAs la situació que va viure 

l’escola el curs passat. Una alumna va emmalaltir de Leucèmia i des de l’AMPA, l’Equip Docent i el 

Centre de Recursos Pedagògics es va crear un Protocol d’Actuació. Es van posar webcams a l’aula 

perquè l’alumna es pogués connectar des de l’hospital i fer un seguiment del què es feia a l’escola.  

A partir d’aquesta situació, també van crear un projecte: l’auca solidària.  Els alumnes van fer una auca 

sobre el procés que van viure i la van compartir amb la resta del poble. Un projecte molt enriquidor a 

nivell de l’adquisició i el treball de  valors. 

Els representants de l’AMPA d’aquesta escola ho valoren com una experiència molt positiva i animen als 

membres de les altres AMPAs a portar a terme projectes d’aquest tipus i a poder-los compartir. 

 

Es fa la petició de fer xerrades i tallers per treballar el tema del Bullying a les escoles. El Conseller 

d’Esports comenta que des de la seva Àrea i amb la col·laboració de l’Àrea d’Ensenyament és previst 

treballar aquest tema amb les famílies.  

 

Per últim, des del Consell Comarcal del Berguedà es proposa fer reunions més periòdicament i s’anima a 

les AMPAs a que participin d’aquestes.  

 

Des del Consell Comarcal s’enviarà l’acta i les presentacions de les intervencions a totes les AMPAs. 


