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

 

DIA: 28 de novembre de 2011 

INICI: 20'30 hores 

LLOC: Biblioteca de l'escola 

ASSISTENTS: Mª Cinta Marín, Mª Rosa Fernandez, Mònica Pagerols, Mònica 
Subirana, Albert Capdevila, Celestí Sistach, Angels Tort, Martí Subirana, Eva 
Casas, Judith Cardona, Carme Brunet, Francesc Mas, Cristina Arisó, Ester 
Benitez, Mercè Oña, Sandra Torres, Lluisa Rota, Clara Mangot, Jordi Costa, 
Neu Cols, Ester Gabriel, Raül Parras, Agnès Itó, Neus Claret, Montse Baraut. 

EXCUSATS: Elisenda Martí, Mai Alsina. 

REDACTA: Meritxell Puig  

1.1.1.1. Aprovació acta anterior.    
2.2.2.2. Presentació nous membres i adjudicació de càrrecs.    
3.3.3.3. Subvencions i notificacions.    
4.4.4.4. Tresoreria    
5.5.5.5. Consell Escolar    
6.6.6.6. Activitats extraescolars    
7.7.7.7. Casal de Nadal    
8.8.8.8. Festa final de curs    
9.9.9.9. Varis    

 

1.1.1.1. Aprovació de l'acta anterior.    

Es dona per aprovada l'acta de la darrera reunió. 

2.2.2.2. Membres de l'AMPA. Nous càrrecs.    

• Presidenta: Mª Cinta Marín Ramonet (D.N.I. 77.736.669-G) 
• Vicepresident: Francesc Mas Vidal (D.N.I. 77.736.638-L) 
• Secretàries: Mònica Pagerols Hernández (D.N.I. 77.734.419-P)     

Cristina Arisó Tor (D.N.I. 77.740.788-Y), Meritxell Puig Garcia (D.N.I. 
55.213.391-X) i Ester Benitez Campins (D.N.I. 39.344.760-V) 

• Tresorera: Judith Cardona Escudé (D.N.I. 38.122.169-Z) i Mercè Oña 
Folcrà (D.N.I. 77.736.977-J) 



• Esportives: Mònica Subirana Chavez (D.N.I. 37.884.092-F)  i Sandra 
Torres Galian (D.N.I. 39.369.078-R) 

• Culturals: Lluisa Rota Jorge (D.N.I. 39.371.498.-Y)  i Clara Mangot Sala 
(D.N.I. 45.468.916-D) 

• Extraescolars piscina/Anglés: Mª Rosa Fernàndez  Pérez (D.N.I. 
39.344.434-J) i Jordi Costa Soriano (D.N.I. 77.742.857-M)  

• Casals: Eva Casas Casals (D.N.I. 39.361.706-N), Albert Capdevila Riu 
(D.N.I. 77.734.376-B), Celestí Sistachs Bertran (39.359.714-K), Eva Cols 
Barcons (D.N.I. 39.350.938-P), Ester Grabriel  Cutura (D.N.I. 
86.568.535-K) i Raul Parras Martos (D.N.I. 39.343.527-A). 

• Consell escolar: Mònica Subirana Chavez 
• Projecte “Avui per tu, demà per mi”: Mònica Pagerols Hernández 
• Butlletí: Elisenda Martí Valls (46.579.991-T), Marta Maestre Puntas 

(D.N.I. 39.356.765-Q) i Agnès ItóFuentes (D.N.I. 77.740.908-B) 
• Informàtica: Mai Alsina GAlan (D.N.I. 39.368.576-M) 
• Llibres: Àngels Tort Dot (D.N.I. 39.347.832-F) i Neus Claret Boixader 

(D.N.I. 38.115.419-A) 
• Festa fi de curs: Martí Subirana Garriga (D.N.I. 77.734.421-X), Carme 

Brunet Alabau (D.N.I. 39.345.667-G) i Montse Baraut Quesada (D.N.I. 
77.736.034-J) 

• Fotocopies: Raül Parras Martos 

3.3.3.3. Reunió Ajuntament    
 

En la reunió amb en Ramon Xandri, secretari de l'Ajuntament d'Avià, se’ns 
explica que hem d'elaborar una factura que fa referència a una beca per 
activitats extraescolars de 1.200 euros.  
Els 2.000 euros de la subvenció extraescolars concedida l'any passat tenen 
present que ens els han d’abonar . 

 

Des de l’Ajuntament ens comenten que a partir d’ara, destinaran totes les 
subvencions que puguin abarcar activitats de l’AMPA i que ens les passaran 
directament, però que internament nosaltres haurem de decidir per quins 
conceptes es destinen aquests diners. Això ho volen fer per evitar que es 
vagi a demanar col.laboració econòmica de l’Ajuntament per cada activitat 
que s’organitzi des de l’AMPA (com per exemple pagar el coordinador dels 
casals....) 

 

Es proposa reservar diners per la sociabilitatzació de llibres ja que aquest 
any no s'ha donat subvenció ( la quantitat necessària és d’uns 20.000 euros 
aproximadament ). 

 

 

 

 



4.4.4.4. Tresoreria:    
 

Es mirarà de que els pagaments de les quotes d'activitats de l'AMPA es 
puguin realitzar amb targeta de crèdit. 
Tresoreria mirarà si es poden fer canvis en aquest sentit. Si la nostra entitat 
no ens dona aquest servei se’n buscarà una de nova . 

 

Per futurs pagaments, es recordarà el fulletó informatiu que les famílies que 
paguin mitjançant transferència via internet, han d'especificar el nom del 
nen/a i s'ha d’adjuntar la impressió de la transferència realitzada. 
 
Es decideix modificar els titulars del compte obert a la Caixa de Pensions. 
El funcionament serà que hi haurà tres titutars que seran la presidenta, la 
tresorera i la secretaria i per tal de realitzar qualsevol operació caldrà que hi 
hagi almenys dues de les tres signatures.  
 
Els titulars que cesen són:  
 
Anna M. Pou i Blázquez amb D.N.I. 34.742.376-W 
Nuria Santmartí i Vilalta amb D.N.I. 77.734.360-H 
Gemma Soler i Pujols amb D.N.I. 77.739.347-Z 
 
 
Els nous titular del compte de la caixa de Pensions: 
 
- Presidenta: M. Cinta Marín i  Ramonet  amb D.N.I. 77.736.669-G 
- Tresorera: Judit Cardona i Escudé, amb D.N.I. 38.122.169-Z 
- Secretària: Mònica Pagerols i Hernández, amb D.N.I. 77.734.419-P 
 
 

 

 

      5. Consell Escolar 

 

En la última reunió del Consell, es va parlar de les migdiades que fan els 
nens que es queden a dinar a l'escola. L'activitat, des d'inici de curs, la 
realitzava una monitora de menjador. Amb la finalització del suport de les 
dues persones que estaven realitzant un Plà d'Ocupació, no es pot seguir 
realitzant d'aquesta manera. Des de l'escola es planteja que l'AMPA oferti 
aquest servei com a propi.  
Es parla del cost d'aquesta de l'activitat com a estraescolar,15 euros l'hora 
monitor/a.  
La Rosa s'encarregarà de parlar amb l'Ajuntament, per saber si és possible 
que aquesta activitat la realitzi algun/a pare/mare voluntari/a, on a canvi 
d'aquesta vigilància, se’ls pugui reduir el cost del menjador,com passa en 
dels camins escolars. 



Una segona opció que mirarà la Rosa, serà de parlar amb les famílies, per 
exposar el tema plantejat i saber si entre tots els pares interessats poden 
assumir el cost d'aquest monitor/a. 

 

6. Activitats extraescolars 

 

Per el curs vinent s'intentarà avançar la informació de les extraescolars al 
mes de juny. Donant la informació pertinent a les famílies ( Butlleta amb 
horaris, preus... ). 

 

Valoració del funcionament del nous telèfons de l'AMPA: es canviarà el 
contracta que tenim actualment, per intentar reduir-ne la despesa. 

 

Futbol: La pintura del Camp la paga el club. Es pot pintar els dos camps 
pagant 50 euros per any. 
Els nens que facin aquesta activitat pagaràn una quota de material. 
També es necessiten, quatre farmacioles i unes ampolles per veure aigua, 
es contarà el cost d'aquests materials i es repartirà entre les famílies. 

 

 

Anglès: fins a aquest any, els dossiers d'anglès es pagaven arrel de la 
subvenció que rebia l'AMPA, per les activitats extraescolars. Aquest 
trimestre n'assumirà el cost l'AMPA. Queda pendent conèixer el preu 
d'aquests ( parlar amb els monitors ) i decidir qui ho pagarà, a la propera 
reunió. 
Afegir a la graella l'horari d'Anglès. 
Queda pendent parlar amb els monitors per si al tercer i quart trimestre els 
nens/es que ho demanin es poden incorporar al grup. 

 

Menjajocs: s'explica als/les nous/noves membres de l'AMPA com es va 
crear aquest projecte. Després es comenten els canvis de monitors que hi 
va haver arrel de que la Gemma Elias, va passar a menjador, per poder 
cobrir una persona que estava de baixa. El Quim de Marimón, també del Plà 
Ocupacional de l'Ajuntament va passar a fer de monitor d'aquest servei. 
A partir del Gener, la Gemma passarà definitivament al menjador. La Mònica 
Subirana la substituirà i el Quim serà proposat per ocupar el lloc que fins ara 
ocupava la Mònica. 
Es demana informar a les famílies dels canvis que es puguin produïr duran 
el curs. 
Es decideix que les monitores de Menjajocs, no assisteixin a la reunió, 
l'estona que es parli d'aquest servei ja que dues de les responsables, la Mai 
i la Mònica, també formen part de l’AMPA  

 

7. Casal de Nadal 

 



Aquest any l'Ajuntament no pot aportar diners per fer front als casals, tal i 
com feia els darrers anys. 
Hi han 30 nens/es inscrits, cap d'ells ha demanat el servei d'acollida. Per 
altre banda, el servei de menjador ha estat demanat per quatre famílies ( 7 
nens ), la primera setmana i per una família ( 2 nens ) la segona. S'assumirà 
aquest servei de menjador la primera setmana. 

 

8.8.8.8. Festa final de curs    
 

Des de la comissió de festes, es demana a tots/es els/les membres de 
l'AMPA, enviar propostes innovadores per aquesta activitat. 

 

9.9.9.9. Varis    
 

Queda pendent programar les reunions de coordinació amb l'escola. 
Aprofitarem aquest dia, per explicar que diverses famílies de l'escola, ens 
han fet arribar la seva inquietud pel que fa a la aparent disminució de peix al 
menú setmanal de l'escola.  

 

Pel que fa a la xerrada anual que organitza l'AMPA, es decideix seguir en la 
línia de l'any passat, esperant propostes dels socis de l'AMPA. Es mantindrà 
una xerrada anual, mirant de fer-la en dissabte. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

V i p de la Presidenta                 Tresorera                         La Secretària 
Mª Cinta Marín Ramonet      Judit Cardona Escudé     Meritxell Puig Garcia 

 


