
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’AMPA DEL CEIP SANTA MARIA 
D’AVIÀ,  
 
A Avià, el dia 30 d’agost de 2011, a les 18 hores, té lloc la reunió ordinària de la Junta, 
convocada prèviament 
 

 

Assistents: Mònica Subirana, Mai Alsina, Jordi Vall, Elisnda Martí, Anna M. Pou, 
Àngels Tort, Cinta Marín, Marta García, Martí Subirana, M. Rosa Fernández, Judit 
Cardona i Mònica Pagerols 
 

 

Odre del dia:   
 
- Activitats extraescolar migdia 
 
- Activitats extraescolar tarda 
 
- Acollida matinal 
 

 

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS MIGDIA 

 

 

De 1er a 6è 

  
 
Proposta de fer dues activitats: Ordinografia i Lectoescriptura. Dos dies d’ordinografia i 
un de lectoescriptura. A part hi ha dos dies que es fa Cant Coral per tant encara que no 
tots els nens faran totes les activitats, es plantejaria una activitat de 30 minuts cada dia 
(a excepció de Cant Coral que duraria 1 h.) 
 
- Ordinografia. Ho faria la Mai Alsina els dimarts i dijous de 2/4 d’1 a 2/4 de 3 amb una 
distribució de 3 grups : 1er- 2on, 3er-4art, 5è-6è. 
 
- Lectoescriptura. S’ha de confirmar si la Dolors Simon ho pot fer els divendres de 2/4 
d’1 a 2/4 de 3 amb una distribució de 3 grups : 1er- 2on, 3er-4art, 5è-6è. 
 
- Cant Coral. Ho faria el Xavi Llobet, Els dilluns i dimecres de 2/4 d’1 a 2/4 de 2. En 
principi els dilluns faria 5è i 6è i els dimecres 3er  i 4art. Falta que concreti els de 1er i  
2on, que en principi els farà el dilluns però encara no sap en quina franja horària. 
 
 
PREU MONITOR: 15€ hora 
 
Càlcul aproximat odinografia: 
 
15 € x 2h. al dia = 30 € dia 
30 €.  x 2 dies a la setmana = 60 € setmana 



60 € x 4 setmanes = 240 € mes 
 
 
Càlcul aproximat lectoescriptura: 
 
15 € x 2h. al dia = 30 € dia 
30 €.  x 1 dia a la setmana = 30 € setmana 
30 € x 4 setmanes = 120 € mes 
 

 

TOTAL MONITORATGE = 360 € / mes 

 

 

Es plantejava la possibilitat d’ofertar les dues activitats per separat i no com un bloc 
d’activitats. 
Cal tenir en compte que aquí no s’ha tingut en compte el Cant Coral 
 
 
PREU NEN: 10 € al mes (aquest preu era comptat fent-ho com a pac, per tant s’haurà de 
concretar el preu de cada una de les activitats) 
 
 
 
De P3 a P5 

 

 

Hi va haver una nova proposta que hi va haver tot i que al final va semblar que per 
poder realitzar això hi havia poc temps i semblava que es podia anar estudiant aquesta 
idea durant el curs per tal de poder proposar una opció diferent i amb un millor preu. 
Finalment es va decidir que el Jordi Vall parlaria amb els 4 Trèvols per tal que 
s’ajustessin al. El preu que es pagava l’any passat per 1 hora, sense aplicar subvenció, 
era de 32,20 € i la proposta dels 4 Trèvols comptant que es farà ¾ d’hora és de 29 €. 
 
 
 
PROPOSTA ESTUDIADA: 
 

 

Es va estar estudiant la possibilitat d’agafar dues persones (amb el perfil d’animador 
sociocultural) perquè realitzessin les activitats del migdia. Separant P3-P4 i P5 i 
comptant que es necessitaria que hi hagués les dues persones en cada un dels grups. 
S’ha de tenir en compte que l’any passat hi havia 23 nens al primer grup i 20 nens al 
segon. 
 
S’havia plantejat inclús realitzar un eix temàtic trimestral i en funció d’això realitzar 
diferents activitats cada dia: teatre, danses, manualitats..... 
 
La proposta de les dues persones possibles eren de la Mai Alsina i la Gemma Elies i 
l’horari hauria de ser de 2/4 de 2 a les 3h. 
 



Els grups es partirien en P5 de 2/4 2 a ¼ de 3  i P3-P4 de ¼ de 3 a les  3h. 
 
 
 
 
 
 
PREU MONITOR: 15€ hora  
 
Càlcul aproximat: 
 
 
15 € hora x 1,30 h= 22,50 €  dia 
22,50 € x 5 dies a la setmana = 112,50 € setmana 
112,50€ x 4 setmanes = 450 € mes 
 
450 € mes cada monitor x 2 monitors =  900 € 
 
 
TOTAL MONITORATGE = 900 € / mes 

 
 
Es va calcular sobre la base dels nens que hi havia l’any passat (40) que els tocaria 
pagar:  900 € / 40 = 22,50 € cada nen al mes.  
 
Al final desprès de molt parlar-ne es va desestimar ja que això volia dir que cada grup 
era de 20 nens i no es tenia clar en cas de que algun d’aquest grups augmentés més si 
s’hauria de posar un altre monitor i per tant incrementar un monitor. Això es va valorar 
ja que es deia que al rebaixar tant la quota (l’any passat amb els 4 Trèvols es pagava 35 
€ al mes, comptant que feien 1h. al dia i no ¾ com passarà aquest any) perillava molt 
que hi hagués molts més nens apuntats i per tant potser era una mica arriscat, comptant 
amb tant poc temps. A part es va dir que hi havia la part de material que podia pujar 
molts diners i per tant s’havia de fer un pressupost ben fet.  
 
Aquí s’havia d’afegir a favor nostre que podíem comptar amb un pla d’ocupació els 
mesos d’octubre i novembre, per tant durant dos mesos no havíem de pagar un dels 
monitors i per tant ens estalviàvem 900 €. 
 
 
 
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS TARDA 

 

En principi s’ofertaran les mateixes que l’any passat (falta acabar de concretar alguna 
activitat), a partir de 2/4 de 5 de la tarda. A part s’oferiran dues activitats noves; Ioga i 
Bàsquet. 
 
Com que el dia 13 de setembre es passarà un full a tots els pares per saber quins 
interessos d’activitats tenen, ja es podrà valorar si les activitats proposades es poden 
tirar endavant o  no, tenint en compte que hi haurà d’haver un mínim de nens apuntats. 
 



 
 
 
ACOLLIMENT MATINAL 
 
Es passarà el mateix dia 13 un full demanant quines famílies hi estarien interessades per 
poder calcular més endavant si és possible o no d’oferir aquest servei ja que s’ha de 
tenir en compte que aquest any NO HI HA SUBVENCIÓ!!!!!!!! I per tant el cost serà 
molt més elevat a les famílies. 
 
Per tal de no deixar penjat a ningú a principi de curs es proposa que la Rosa M. 
Fernández (que és la responsable del servei d’acollida matinal) parli amb l’ajuntament 
d’Avià per tal que durant el mes de setembre ens deixi una persona del pla d’ocupació 
per realitzar aquesta feina i així mentrestant es pot valorar quina demanda hi hauria, 
quin mínim de nens hi hauria d’haver i quin preu haurien de pagar. 
 
 
 
I sense més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 21:00 hores. 
Propera reunió: 15 de sembre de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V i P La Presidenta                                                                 La Secretària 
               Anna Mª Pou                                                                   Mònica Pagerols 
 


