
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’AMPA DEL CEIP SANTA MARIA 
D’AVIÀ,  
 
A Avià, el dia 15 de Setembre de 2011, a les 21 hores, té lloc la reunió  
ordinària de la Junta, convocada prèviament. 
 
Assisteixen les següents persones: MªCinta Marin, Martí Subirana, Jordi Vall, 
Mònica Pagerols, Mònica Subirana, Rosa, Beth Buscall, Maria santanach, 
Angels Tord, Eva Casas, Judith Cardona, Albert Capdevila. 
Redacta: Meritxell Puig 
 
ORDRE DEL DIA: 
 

1. Actiu de l’AMPA 2011 
2. Reunió del 12 de setembre de 2011. Regidora de l’ajuntament,escola i 

AMPA. Traspàs de informació. 
3. Activitats extraescolars. Valoració resultats noves activitats: ioga i 

bàsquet. Quotes 
4. Acollida matinal. Famílies interessades i quotes. 
5. Data per preparar reunió extraordinària.  
6. Valoració casal d’estiu. 
7. Renovació AMPA curs 2011-12 
8. Altres 
 
 

1. Actiu de l’AMPA 2011 
A dia d’avui l’AMPA gaudeix d’un romanent de 31.530,74 € Queden pendents 
4.600 € de quotes de l’AMPA. 
El nº de compte de l’AMPA conté 43.428 €, dels quals resta extrauran, segons 
previsió., uns 20.000 €. 
Queda pendent per la propera reunió:  
- com es fa el pagament dels xandalls   
- parlar amb la Direcció de l’escola per saber com funciona el pagament o no 
de la quota de l’AMPA.  
- Fer balanç de totes les despeses per tenir clar de quin actiu disposa l’AMPA. 
 
2. Reunió del 12 de setembre de 2011. Regidora de l’ajuntament,escola i 
AMPA. Traspàs de informació. 
Es va exposar a l’escola el romanent de diners del que es disposa. Varem 
demanar si tenien algun projecta en el que l’AMPA hi pogués col·laborar. 
Ens van exposar el projecta per aquest any. Informatitzar totes les aules i que 
gaudeixin de connexió a internet. Es considera un projecta molt interessant i del 
que se’n beneficiaran tots els alumnes de l’escola. Ens han presentat un 
pressupost, després de valorar-lo, decidim fer l’aportació total d’aquest ( 
4364,16€ sense IVA. 
Queda pendent entregar a l’escola els 1500€ aprovats l’any anterior, per la 
reforma de la biblioteca. 
  
 



3. Activitats extraescolars. Valoració resultats noves activitats: ioga i 
bàsquet. Quotes. 
Es calcula el cost de les activitats fent la previsió segons el número de nens 
que les van realitzar el curs anterior. 
Les activitats es realitzaran a partir de grups de 10. 
Annex amb la taula de preus. 
- Bàsquet: No hi ha prou nens/es per poder portar a terme l’activitat. 
- Ioga: L’extraescolar de ioga queda pendent pel proper trimestre. 
- Piscina: queda pendent saber l’import. Es parlarà amb el referent per demanar 
que s’avanci l’hora d’aquesta activitat ( ara comencen a les 18’10 ). 
- Anglès: Queda pendent conèixer el cost de l’activitat d’anglès ( aquest any 
canvi de monitor/a ). 
- Menjajocs: es fixa la quota a la baixa amb la intenció d’arribar al màxim a les 
famílies de l’AMPA. 
Es realitzarà un seguiment de l’activitat. 
 
4. Acollida matinal. Famílies interessades i quotes. 
La monitora que realitzarà l’acollida matinal és la Gemma del Plà d’Ocupació 
de l’ajuntament d’Avià. 
L’activitat és d’una hora i 30 minuts. 
Els nens/es que utilitzin el servei de manera esporàdica, pagaran el cost de 
l’activitat a la monitora. Aquesta pasarà el llistat i els diners a la tresorera. 
Annex amb la taula de preus 
   
5. Data per preparar reunió extraordinària. 
Fixem data  pel 6 d’Octubre de 2011  
 
6. Valoració casal d’estiu. 
En la propera reunió és farà la valoració. 
Queda pendent parlar del retorn dels diners a aquelles famílies que han pagat 
el casal i després no l’han utilitzat. 
De moment s’ha fet el retorn a aquelles famílies que tenen motius mèdics 
justificats. 
 
7. Renovació AMPA curs 2011-12 
La Cinta parlarà amb l’escola per saber quin dia es portaran a terme les 
reunions d’inici de curs. En la propera reunió acordarem el que s’ha d’explicar a 
les famílies. 
 
8. Altres 
- Tresoreria: a partir d’avui s’adjuntarà un codi als pagaments que realitzen les 
famílies a l’AMPA. 
Es pagarà als monitors que hagin justificat l’activitat entre els dies 1 al 5 de 
cada més. Se’ls abonarà l’import entre els dies 10 al 15 amb talons. 
L’assegurança pels nens i monitors es renova anualment. La Cinta s’encarrega 
d’aquest tràmit. Queda pendent tenir el llistat de monitors junt amb el seu DNI. 
- Extraescolar futbol: El curs passat, les famílies de primer curs van acordar 
realitzar una hora més d’activitat. Des de l’AMPA es decideix no ampliar l’hora 
a cap curs i realitzar el mateix per tots els alumnes. Es parlarà amb el monitor 
per explicar la nostre postura. 



 
I sense més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió a les 01’30h 
Propera reunió: 6 d’Octubre de 2011 
 
 
 
Anna Mª Pou                                                Meritxell Puig 
 Presidenta                                                     Secretària 
 
 


