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

DIA: 12 d’abril de 2012 

INICI: 20'30 hores 

LLOC: Biblioteca de l'escola 

ASSISTENTS: Mª Cinta Marín, Mª Rosa Fernandez, Jordi Costa, Mònica 
Subirana, Martí Subirana, Eva Cols,  Clara Mangot, Neu Claret, Montse Baraut, 
Ester Gabriel, Marta Garcia, Judit Cardona, Àngels Tort, Raül Parras,Mercè 
Oña, Meritxell Puig i Ester Benitez. 

S’EXCUSEN: Elisenda Martí, Francesc Mas. 

 

Ordre del dia: 

1.1.1.1. Aprovació de l'acta anterior.    

S’aprova l'acta de la darrera reunió. 

2. Extraescolars 
2.1. Anglès 

A l’última reunió es va informar que hi havia un canvi de monitor, el Guim 
plegava i agafava els seus grups l’Adrià.  

Ha arribat a veus dels membres de l’Ampa que hi ha dos monitors 
diferents : l’Adrià i l’Edgar; degut a que no es va informar degudament i 
potser per qüestions de malentesos s’ha fet votació i es decideix que tal 
com s’havia acordat primerament amb l’Adrià , ell serà el monitor els cinc 
dies de la setmana. 

2.2. Vaga 

Hi ha alguns pares que han reclamat els diners dels monitors del dia de 
la vaga, hem cregut que retornar aquests diners seria molt més costós 
que els diners que suposen en realitat, i per tant s’invertiran en material 
de la mateixa activitat. S’informarà a les famílies, deixant clar també que 
els monitors no han cobrat aquest dia. 

2.3. Ordinografia 

Degut a que hi ha hagut una baixa abans de començar el tercer 
trimestre, tot i que no és una baixa del tot voluntària es retornaran els 
diners a la família perquè encara no havia començat l’activitat. 



S’informarà de totes formes a la família que no es retornarien en el cas 
que ja hagués començat l’activitat. 

2.4. Futbol  

Hi ha alguna família que no ha pensat en apuntar al seu fill a futbol pel 
tercer trimestre, han demanat de poder-ho fer encara que sigui tard. No 
es veu cap problema en aquest fet. 

2.5. Pressupost extraescolars 

Durant l’última reunió es va parlar que hi havia hagut un superàvit molt 
més gran el primer trimestre que no pas el segon, després de revisar-ho 
la Mònica Subirana ha trobat el motiu d’aquest fet, i és que durant el 
primer trimestre la Gemma Elias estava contractada per un pla 
d’ocupació de l’ajuntament i per tant el seu sou no el pagava l’Ampa. 

2.6. Altres 

Hi ha alguna alguna família que demana ampliar l’oferta d’activitats 
extraescolars , es decideix fer un sondeig entre les famílies per veure 
quines són les activitats més interessants que es troben a faltar per cara 
l’any que vé. 

3. Tresoreria 

A principis de març s’ha fet un pagament a l’editorial Anaya de uns 3000 
€, ara per tant en queden aproximadament 12.000 €. Ja que sempre 
s’intenta tenir-hi uns 20.000€ i les subvencions han disminuït molt es 
farà un traspàs d’uns 8000 €. 

En diners que s’han invertit en ordinadors aquest any per l’escola han 
sigut: primer pagament: 2216,04€ i segon pagament: 5179,89€. 

4. Festa fi de curs 

Per fer el sopar es creu que fa falta més llum al porxo i es va demanar al 
Xavi alguna solució, ell va proposar posar fluorescents tot i que després 
s’haurien de treure. Hem pensat que seria millor posar algun focus més 
ja que és més fàcil. 

El regal pels nens , aquest any consisteix en un embolcall pels 
entrepans, costen 2000 € per part de l’AMPA, i uns 300 que dóna 
l’escola. Aquests portaran escrit “el logo de l’Ampa, el de l’escola i 
Reutilitza’m” . 

Es deixa per la pròxima reunió escollir el dibuix pel tríptic de la festa de fi 
de curs, els detalls pel Joan Lluís i la Ma Mercè i fer un escrit 
d’agraïment per l’equip directiu que plega aquest any. 



5. Casal d’estiu 

S’està acabant de perfilar , però s’ha parlat amb l’ajuntament i ja ha 
confirmat que subvencionarà 700 € i l’entrada a la piscina. 

Aquest any es vol disminuir el preu respecte l’any passat : es vol intentar 
pagar 50 € a la setmana i 45€ si són 2 o més germans. Per poder fer-ho 
les sortides extres de tarda hauran d’anar a càrrec de la família. 

L’acollida i menjador anirà igual que l’any passat, si no hi ha un mínim de 
nens no es podrà fer. 

6. Escrit traspàs informació 

Es recorda a totes les comissions que han de deixar per escrit el traspàs 
pels membres del proper any. 

7. Altres 

Una mare va comentar a la Mònica Subirana que l’Ampa pagués un 
monitor més pel menjador o pati pel migdia. 

Un treballador de l’ajuntament va fer un estudi de l’organització del 
menjador i va treure com a conclusions que feien falta dos monitors fora 
(al pati). Per aquest motiu s’ha creat una plaça nova de monitor pel pati, 
tot hi que sol estar més dins el menjador que fora. 

Degut a que els monitors depenen de l’ajuntament l’Ampa creu que no 
s’ha de fer càrrec d’aquest tema i a més que econòmicament tampoc pot 
assumir-ho. 

 

S’aixeca la sessió a les 22:15 h i es posa data de reunió el dia 24 de 
maig a les 20:30. 

 


