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

DIA: 1 de març 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 Casas, Albert Capdevila, Mercè Oña, Lluisa 
Rota, Clara Mangot, Neu Claret, Montse Baraut, Carme Brunet, Sandra Torres, 
Mònica Pagerols i Cristina Arisó. 

Ordre del dia: 

1.1.1.1. Aprovació de l'acta anterior.    

S’aprova l'acta de la darrera reunió. 

 
2. Consell Esportiu. 
Ha sortit la subvenció d’aquest any. Demanen molts més papers per tal 
poder-la demanar. Hi ha la possibilitat de justificar aquesta subvenció amb 
la factura de xandalls, la quota de piscina i/o els sous dels monitors de casal 
d’estiu. De moment la Sandra Elias, que és qui ha fet els papers mirarà de 
justificar-ho amb els xandalls i la factura de piscina. Ja ens informarà. 
 
Revista Tecaher’s.  

 
S’acorda donar de baixa la revista Teacher’s. Ho farà la Lluïsa Rota 

 
 

3. Sol·licitud de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Avià. 
 
S’exposa a la reunió, que per part de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament 
d’Avià, s’ha demanat a l’AMPA si es pot fer càrrec del pagament del cost de 
canviar les porteries del camp de futbol de sorra, que són municipals, 
amparant-se en què és un tema urgent, en tant en quant refereixen que 
estan molt malmeses i que algun nen s’hi podria fer mal. 
 
Es debat entre els assistents a la reunió, i es decideix que l’AMPA no es pot 
fer càrrec de pagar el cost de pagar unes porteries noves, en tant en quant 
el camp de futbol és de titularitat municipal, i no correspon assumir aquest 
cost a l’AMPA; essent l’Ajuntament a qui li correspon tenir l’equipament 
esportiu en condicions. 
 
No obstant, s’acorda demanar al Xavi Vinyes, que verifiqui quin és l’estat de 
les porteries, en el ben entès de que si estan malament, l’AMPA demanarà 
a l’Ajuntament que les arregli per evitar possibles danys. 



 
4. Tresoreria. 
 
Pel que fa al tema de la Tresoreria s’ajorna per la propera reunió. 

 
5. Consell Escolar. 

 
La Mònica Subirana, en la seva condició de membre del Consell Escolar, 
informa als assistents de la reunió del Consell Escolar, que ha tingut lloc en 
el dia d’avui, una estona abans de celebrar-se la reunió de l’AMPA.  
 
En aquest sentit, informa: 
 
a) Que els diners que l’escola ha tingut per manteniment aquest any, s’han 
destinat a: 
 
- jocs d’educació infantil 
- instruments de música,  
- jocs i material didàctic per tots els cicles. 
- 13 ordinadors portàtils que serveixen per a una segona aula d’informàtica, 
per així poder desdoblar les classes. 
 
b) Que ja s’estan preparant les pre-inscripcions pel curs vinent, i que en 
principi està previst que només hi haurà 1 linia per a P3, perquè només hi 
ha 23 nens empadronats, dels quals 2 han informat que no vindrien, i caldria 
que hi haguessin més de 25 nens per poder desdoblar. 
 
c) S’informa que hi ha hagut problemes al menjador, amb uns nens de 5è i 
6è curs, i el claustre, aplicant el protocol establert, ha decidir la seva 
expulsió, i no podran fer ús del menjador durant 3 dies per falta de respecte 
a les monitores. 
 
6. Extraescolars. 
 
S’informa als assistents que en breu es passarà a les famílies el paper per 
inscriure als alumnes a les activitats extraescolars per al tercer trimestre. 
 
S’exposa que l’Albert Penya ha demanat que l’AMPA li faci un certificat per 
justificar la seva feina en l’activitat extraescolar de futbol, i els assistents 
manifesten que no hi ha cap inconventient, i que es farà el certificat. 
 
Pel que fa a les activitats extraescolars, en la última reunió es va dir que es 
faria un balanç per veure si quadraven els ingressos-despeses. En aquesta 
reunió es comenta que els ingressos superen en molt les despeses, i 
s’acorda entre els assistents que s’han de revisar els números, per veure si 
es poden ajustar els preus a les famílies, o pagar més als monitors. De 
moment s’ajorna prendre cap decisió al respecte fins que es pugui fer una 
comparativa d’ingressos i despeses dels dos primers trimestres de curs. 
 



Anglès: Pel que fa a l’anglès s’informa que el monitor que fins ara feia 
l’activitat destinada a nens de P4, P5 i 1r, plega, i que el substituirà l’Adrià 
de Cal Vima. 
 
Piscina: Quant a la piscina que en la darrera reunió varen sorgir certs 
dubtes, s’informa que havent contactat amb els responsables de la piscina 
del Tossalet, i aquests han comunicat que els grups els fan en atenció a 
l’edat, els nivells i les afinitats; i que el motiu pel que en els grups de piscina 
hi ha nens que no són d’Avià, que ho fan per cobrir la seva “ratio” interna.  
 
Acollida matinal: En relació amb el tema de l’acollida matinal, que s’ha 
plantejat el cas particular d’una familia, que només ha fet ús del servei 
durant dos mesos, els assistents acorden que pagui a raó d’aquests dos 
mesos agafant com a referència la quota trimestral i no la diària. 
 
Pel que fa a les altres activitats extraescolars, el principi general serà que es 
pagui sempre per trimestres, si bé es pugui fer alguna excepció en casos 
particulars i justificats. 

Menjajocs: en la darrera reunió, les monitores varen demanar  que se’ls 
retribuís 2 hores setmanals per preparar les activitats de la setmana. Els 
assitents debaten el tema, i al final acorden que no és possible durant 
aquest curs escolar, en tant en quant això ja es va contemplar en el moment 
de pressupostar l’activitat, en el sentit de que anava inclosa dins de la 
remuneració que se’ls paga. A més, que podria crear un greuge comparatiu 
amb els altres monitors que també fan activitats extraescolars. Els 
assistents acorden que de cara a l’any vinent es revisi el tema o bé elles 
mateixes ho incloguin en el pressupost corresponent. 

 

7. Festa final de curs 

La festa fi de curs tindrà lloc el dia 16 de juny, i el programa d’activitats serà 
similar al de l’any passat: 

  9:00 Atletisme 

10:00 a 12:00 futbol. Està previst que els de P4 i P5 facin un partit contra els 
alumnes d’alguna altre escola, es proposa que es demani a l’escola de Sant 
Joan de Berga, i els altres grups competiran contra els pares. Es demana, 
de ser possible, que es concretin en el programa d’actes, les hores dels 
diferents partits de futbol. 

11:00 a 12:00 Taller de pintar cares. 

12:30 Aperitiu 

Pel que fa a l’inflable, es decideix que és millor contractar-lo directament 
amb el “Quinti” perquè és més fàcil, ja que així no cal que els pares es 



responsabilitzin de l’inflable. Aquest any, degut als diners estalviats es 
procurarà tenir-ne 2. 

A la tarda: Teatre i cant coral a l’ateneu. I tornada cap a l’escola amb els 
gegants, i es repartirà coca i xocolata. 

A les 18:00 hores: es farà la festa de comiat dels alumnes de sisè, en la que 
es procurarà que no passi com l’any passat en què no es sentia la 
megafonia. 

També hi haurà els coloraines, i a la nit el tradicional sopar, en què hi haurà 
monitors pels nens més petits per explicar contes com l’any passat. 
Tantmateix es mantindrà les activitats amb els nens grans amb monitors de 
les Coloraines. 

S’informa de que aquest any es jubilen el Joan Lluís i la Mercè, i que hi 
haurà un canvi en la direcció de l’escola. S’acorda que es mirarà de fer un 
obsequi per part de l’AMPA a tots plegats. Es decidirà que se’ls regala a la 
pròxima reunió. 

D’altra banda, es decideix que aquest any es farà un regal a tots els 
alumnes, independentment de que hagin fet o no activitats extraescolars. 
Així evitarem els problemes que es van generar l’any passat amb el fet que 
no tots els nens van tenir regal. I s’acorda que es regalarà una “bossa porta 
entrepans”, que s’enquadra dins de l’escola verda. Aquest regal tindrà un 
cost aproximat de 1.200 euros. Es demanarà a l’escola si poden finançar-ne 
una part amb el projecte d’escola verda. 

Finalment, es debat el tema de les orles: hi ha dues empreses que han 
aportat pressupost per les orles (FOTOPRIX i LUIGI). Com sigui que les 
dues empreses estan vinculades d’una forma o altra amb els membres de 
l’escola i AMPA, els assistents decideixen optar per un criteri objectiu, que 
consisteix en encarregar la feina a l’empresa que ha aportat un pressupost 
més econòmic que és el LUIGI de Berga. 

9.9.9.9. Varis    

Es comenta que els pares dels alumnes de P3 que fins ara dormien, han 
expressat el seu malestar, perquè d’un dia per altre, s’ha decidit que els 
nens no dormirien més, sense rebre cap informació de l’escola, ni dels 
responsables del servei. Manifesten que han estat els nens qui els han 
informat. Davant d’aquesta situació es decideix que es comentarà amb 
l’escola per part de l’Eva Casas i la Sandra Torres que tenen nenes de P3. 

D’altra banda, es comenta que hi ha certes disfuncions a l’hora del migdia 
que es comentaran amb l’escola, com és el cas de que en alguna ocasió, 
algun pare ha vist que hi ha la porta oberta de l’escola i no hi ha cap 
responsable que vigili que no surtin els nens. 



Finalment, i pel que fa al tema del correu electrònic de l’AMPA, es decideix 
que hi ha d’haver algun responsable que es faci càrrec d’atendre les 
correus, i en aquest sentit s’acorda que sigui el Vice-president, el Cesc Mas. 

 

 

   

I sense més qüestions a tractar, s'aixeca la sessió a les 22'45, i es fixa el dia de 
la propera reunió, el 12 d’abril a les 20:30 a la biblioteca.    

 

 

 
Vist-i-plau 
Presidenta                                                                 La Secretària 
Mª Cinta Marín                                                          Cristina Arisó 
 

 


