
Acta de la reunió mensual de la Junta de l'AMPA de l'escola pública Santa 
Maria d'Avià. 

 

DIA: 19 de desembre de 2011 
INICI: 20'30 hores 
LLOC: Biblioteca de l'escola 
ASSISTENTS:  .Mònica Pagerols, Cristina Arisó, Francesc Mas, Clara Mangot, 
Mª Rosa Fernandez ..... 
EXCUSATS:   ?????? 
REDACTA: Ester Benitez 

1.1.1.1.  Aprovació acta anterior.    
2.2.2.2. Tresoreria    
3.3.3.3. Consell escolar    
4.4.4.4. Activitats extra escolars    
5.5.5.5. Casals    
6.6.6.6. Butlletí    
7.7.7.7. Llibres    
8.8.8.8. Festa de final de curs    
9.9.9.9. Blog    
10.10.10.10. Varis    

 

1.1.1.1. Aprovació de l'acta anterior.    
Es dona per aprovada l'acta de la darrera reunió amb una modificació de 
dades dels nous membres per poder entregar a la Caixa. 

 

2. Tresoreria 

S’expliquen les noves condicions : 

Si no ets client de la Caixa: 0,40 targeta de dèbit 

      1,10% de l’import del crèdit 



Si canviem de Catalunya Caixa a BankCaixa: 3 euros per transferència 

36 euros/l’any de 
manteniment 

2,5 o 3% d’interessos 

Línia oberta gratuïta 

  

3.3.3.3. Consell escolarConsell escolarConsell escolarConsell escolar    

L’Ampa decideix assumir la migdiada intentant assumir el cost 1/3 
l’AMPA, 1/3 l’ajuntament i 1/3 els pares. 

De cara al proper any es proposa fer-ho el 1r i 2n trimestre pagant els 
pares com si fos un servei d’acolliment, el monitor seria un pare voluntari 
a canvi del servei de menjador del seu fill. Es decideix proposar-ho 
primer als pares que fan camí escolar i si no a altres pares. 

4.4.4.4. Activitats extra escolarsActivitats extra escolarsActivitats extra escolarsActivitats extra escolars    

a) Esportives 

S’ha d’informar als pares de l’extra escolar del futbol que hauran de 
pagar el material i la pintura del camp. 

b) Anglès 

S’ha d’informar als pares que ara ja no es reb la subvenció de 21 
euros per nen amb la que es pagava els dossiers. A partir d’ara el 
cost l’hauran d’assumir els pares. 

S’intentarà reduïr el cost del dossier ja que es creu que és excessiu.  

 

5.5.5.5. CasalsCasalsCasalsCasals    



S’informa dels nens apuntats al casal de Nadal: 

1a setmana 30 nens (7 amb menjador) 

2a setmana 17 nens 

Es decideix d’ingressar els diners que es guanyen al casal d’estiu al 
compte de casals ja que així poden comptar amb ells en el casal de 
Nadal que és deficitari. 

Es farà un ingrés de 3000 euros. 

6.6.6.6. ButlletíButlletíButlletíButlletí    

Es dóna per acceptat el nou model de butlletí. 

7.7.7.7. LlibresLlibresLlibresLlibres    

S’ha pagat la factura de socialització de llibres que puja 14.478,95 euros. 
En dia d’avui al compte hi ha 15.083,99 euros. Aquest curs es reben 
1600 euros de subvenció. 

L’escola ens demana comprar atles i diccionaris amb un cost d’uns 1500 
euros aproximadament per 3r,4t,5è i 6è. Es dóna per acceptat. 

Al final la Generalitat ha entregat algunes pantalles a l’escola i ara la 
factura dels ordinadors puja 4000 €, l’escola proposa que amb els 1000 
€ sobrants es renivin ordinadors. S’accepta la proposta. 

 

8.8.8.8. Festa de final de cursFesta de final de cursFesta de final de cursFesta de final de curs    

La data de la festa és el 16 de juny. Es decideix encarregar a 
l’ajuntament l’ateneu per aquell dia, tot i que amb l’escola se’n parlarà 
més endavant. 

9.9.9.9. BlogBlogBlogBlog    



Es decideix parlar amb la Mai perquè s’actualitzi el blog. 

10.10.10.10. VarisVarisVarisVaris    

S’ha llegit la carta que s’ha redactat per les famílies dels cursos que no 
tenen representants a l’AMPA, es dóna per bona i s’escull d’enviar-la 
després de les festes de Nadal 

L’escola demana fer alguna reunió de coordinació, des de l’AMPA es 
proposa de fer-la o a les 20:00 just abans de la nostra o bé a les 15:00.  

 
I sense més qüestions a tractar, s'aixeca la sessió a les 23'30 

  
 


