
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’AMPA DEL CEIP SANTA MARIA 
D’ÀVIÀ,  
 
A Avià, el dia 6 d’octubre de 2011, a les 10 del vespre, té lloc la reunió  
ordinària de la Junta, convocada prèviament. 
 
Assisteixen les següents persones: Anna Mª Pou, Mª Cinta Marin, Mònica 
Pagerols, Mònica Subirana, Beth Buscall, Jordi Vall, Mª Rosa Fernàndez, 
Patrícia Rodriguez, Eva Casas, Albert Capdevila, Celestí Sistach, Maria 
Santanach, Elisenda Martí, Sandra Garcia, Àngels Tort, Martí Subirana  
 
Excusen la seva presència: Carme Brunet, Marta Maestre, Mai Alsina,i Beatriz 
Duran 
 
Redacta: Meritxell Puig 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1. Aprovació de l'acta anterior 
2. Avaluació Casals d’estiu 
3. Reunions per les famílies 
4. Preparació reunió extraordinària 
5. Altres temes d'interès 
 
1.Aprovació de l'acta anterior 
S’aprova l’acta anterior. 
 
2.Avaluació Casals d’estiu 
- Queda pendent el pagament del menjador dels Casals d’Estiu. 
- Creació d’un compte bancari específic pels casals. Persones autoritzades: 
presidenta, secretària i un referent dels casals. 
- Canvis per l’any vinent: 
Revisar la documentació que es passa a les famílies,. Sembla que hi ha 
problemes i confusions alhora de fer els pagaments, fet que dificulta el control 
d’aquests. 
Abans dels casals es decidirà si es farà un sol pagament o es seguirà oferint 
pagar en dues vergades. 
Es planteja la possibilitat de que els monitors marquin un preu per nen, no per 
setmanes com es feia actualment. Ja s’ha començat a parlar amb el grup de 
monitors. 
- Queda pendent parlar dels comptes, tot i que sembla que aquest any no hi ha 
dèficit per l’AMPA. 
 
3.Reunions per les famílies 
Aquest any es realitzarà una reunió per curs, per tant els membres de l’AMPA 
hi assistirem i explicarem el següent: 
- Membres de l’AMPA: 
Explicarem que estem formats per un a junta permanent formada per el/la 
President/a, Secretari/a, Tresorer/a, representant al Consell Escolar i un 



membre de cada comissió. I que les diferents comissions treballen per 
temàtiques, funcionant paral·lelament.  
- Funcions de l’AMPA: 
S’explicaran les activitats que es realitzen des de l’associació ( dividides per 
comissions): activitats extraescolars migdia i tarda, acollides, casals, butlletí, 
organització llibres escolars, subvencions, Festa de final de curs, actualització 
del bloc escolar. 
- Temporalitat dels/les membres: 
La col·laboració com a membre de l’AMPA és de 2 anys 
- Nova elecció dels/les membres: 
La nova elecció per aquest curs serà d’una família per curs - línea. El dia de la 
reunió demanarem si hi ha algun/a voluntari/a. Si no surt voluntari/a, 
s’informarà que la següent setmana es passarà un llistat de les famílies, per fer 
l’elecció per votacions.  
Les famílies que hagin format part de l’associació quedaran exemptes de tornar 
a sortir elegides.   
 
4.Preparació reunió extraordinària 
Data fixada pel 17 de novembre de 2011 a ¾ de 9 en primera convocatòria i a 
les 9 en segona. 
Cada comissió prepararà un resum del seu treball i el faran arribar a les 
secretàries de l’AMPA.  El/la membres de l’AMPA que aportaran aquesta 
documentació seran els que fa més temps que formen part d’aquesta. 
 
El primer punt de l'ordre del dia serà el de la Bossa de diners (com una 
excepció) ja que l'educador social d'Avià vindrà el dia de la reunió i com a 
deferència, tractarem aquest tema a l’inici d’aquesta . 
 
5.Altres temes d'interès 
- Es decideix comprar dos telèfons mòbils per poder informar a les famílies 
quan tinguin dubtes. Un número serà per les activitats extraescolars i l’altre per 
casals. Als documents que es fan arribar a les famílies hi constarà el telèfon i 
es concretarà l’horari per consultes. 
- Es crearà un correu electrònic de l’AMPA per poder facilitar les consultes. La 
Presidenta s’encarregarà de revisar el correu.   
- Des de l’escola ens comenten dos punts: 
1. Acollida tarda. Hi ha peticions d’algunes famílies. Passarem una enquesta 
per saber quantes famílies hi estan interessades. Parlarem amb l’escola per 
saber quin espai es podria utilitzar. 
2. Ordinografia. S’ha detectat un problema pel que fa als nens que fan aquesta 
activitat i no es queden a dinar a l’escola. Si l’horari els escau en mig del 
migdia, els nens/es es queden al pati. Per rectificar aquest fet, aquests nens/es 
aniran al primer bloc, d’aquesta manera, quan acabin podran anar cap a casa a 
dinar. 
Pel curs vinent s’especificarà que aquesta activitat està pensada pels nens/es 
que es queden a dinar. 
- Ordinografia. Inicialment es va començar l’activitat amb grups de 24-25 
nens/es, amb uns 18 ordinadors. Com que és impossible portar-la a terme amb 
aquest volum de nens/es, es doblaran els grups. Annexem nou quadrant. 



Hi ha dos monitors per aquesta activitat. La Mai i el Marc, a aquest li pagarem 4 
hores, tot i fer-n’he 3, ja que vindrà a l’escola per 30’. 
- AMPA “professional”.La Mònica P. mirarà si hi ha algun tipus de subvenció 
per poder pagar una persona que treballi per l’AMPA. Pensem  que seria 
adequat que assumís les tasques administratives. 
- Memòria comissions. Les comissions elaborarem una memòria d’activitats 
anual. D’aquesta manera les persones que assumeixin aquestes tasques, 
tindran una guia. 
- Projecte “ Avui per tu, demà per mi “. Arrel de la bossa de diners que l’AMPA 
destina a famílies amb dificultats econòmiques, s’està començant a elaborar el 
projecta. Els agents socials que participaran en l’elaboració d’aquest són 
l’escola, l’Ajuntament ( educador social ) i l’AMPA. 
A part de l’euro que han posat les famílies, s’amplia la bossa amb 1000€. 
L’educador de l’Ajuntament, vindrà el dia de la reunió, per explicar el projecte.    
S’obrirà un compte bancari on quedaran dipositats aquests diners i on 
l’educador hi constarà com a titular. 
Es crearà una nova comissió per aquest nou projecte, la funció d’aquesta, serà 
la valoració anual del projecta i el contacta directa amb escola i Educador. La 
Mònica serà la representant d’aquesta comissió. 
Pendent de presentar a l’AMPA, un cop s’hagi elaborat. 
- Ordinadors escola, subvencionats per l’AMPA: s’està en espera d’un nou 
pressupost, si aquest és igual o inferior al primer, l’escola donarà prioritat a 
aquest, ja que és d’un empresari de la zona. 
- Projecte DANONE. L’empresa està realitzant anualment un projecte social. 
Des de l’Ajuntament ens expliquen que Avià està seleccionat junt amb un altre 
població Catalana i que el 17 d’octubre a les 10 del matí es farà un acte oficial 
a l’Ajuntament, amb esmorzar. En aquest acta l’empresa acabarà de decidir 
quin és el poble seleccionat. Se’ns demana que persones de l’AMPA hi puguin 
assistir. 
Si el poble d’Avià fos seleccionat es portarien a terme un seguit d’actuacions 
per la millora del poble, el 19 de Gener. Aquestes serien al llac de Graugès, a 
la riera propera a l’escola, al taller Coloma i a la mateixa escola. 
En el cas de l’escola, les actuacions serien al camp de futbol, bàsquet, gimnàs, 
alguna classe i la biblioteca, si fos així, l’escola i l’AMPA aportarien 3000 € per 
les taules d’aquesta. 
  

 
I sense més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió a les 24:00 h. 
 
Propera reunió: 17 de novembre 
 
 
 
 
Anna Mª Pou                                                   Meritxell Puig 
 Presidenta                                                        Secretària 
 
 
 
 



 
 

 


