
 
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’AMPA DEL CEIP SANTA MARIA 
D’AVIÀ,  
 
A Avià, el dia 28 d’abril de 2011, a les 21 hores, té lloc la reunió ordinària de la Junta, 
convocada prèviament. 
 
Assisteixen les següents persones: Anna Mª Pou, Beth Buscall, Jordi Vall, M. Rosa Fernàndez, 
Maria Santanach, Eva Casas, Albert Capdevila, Mònica Pagerols, Beatriz Duran, M. Angels 
Tort, Martí Subirana, Maria Cinta Marín, Judit Cardona, Sandra Garcia, Celestí Sistach 
 
Excusen la seva presència: Meritxell Puig , Mònica Subirana, Núria Santmartí, Patricia 
Rodríguez, Elisenda Martí 
 
 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1 -  Aprovació de l’acta anterior 
     
       S’aprova l’acta del dia 24 de març de 2011 
 
 
2 – Informació Presidenta 
 
- Samarretes 6è. : Ens informa que ja s’ha fet la comanda de les samarretes dels alumnes 
de 6è. Segurament divendres de la setmana que ve ja es tindran. Hi ha hagut molt bona 
resposta. 
 
- Orles 6è.; Han enviat unes ofertes de Cal Luigi per fer les orles de final de curs. Es 
passa a la comissió de Final de Curs. 
 
- Sol·licitud xerrada dia 21 de maig; es va presentar a l’Ajuntament el dia 12 d’abril. 
 
- Desfilada contra el càncer; es farà finalment el dia 29 de maig 
 
- Caminada d’Avià; es farà el diumenge dia 1 de maig. 
 
 
3- Tresoreria 
 
   No ni ha cap tema a aportar. 
 
 
4-Subvencions i notificacions. 
 
- Situació actual de les subvencions; en aquest moment des del Departament 
d’Ensenyament no està previst que surtin les diferents convocatòries; acolliment 
matinal, ampas... En tot cas a final d’abril es disposarà de més informació. 
 
 
 



5- Festa Final de Curs 
 
- Reconeixement Joan Lluís; per la propera reunió es pensaran idees per fer-li un regal 
 
- Entrada sopar; proposen no fer el control amb la llista com l’any passat. Sembla que es 
provarà de fer seure a la gent i llavors demanar el tiquet i comprovar-ho a la llista de 
pagaments. 
 
- “Cangur” nens petits; la Sandra coneix una noia que té la titulació d’Educació Infantil 
i potser li interessaria ocupar-se dels nens més petits durant l’estona de sopar. S’ha de 
pactar un preu/hora. 
 
- Activitats Sopar; Hi haurà jocs de nit pels alumnes de 1er a 6è. i hora del conte pels 
alumnes de P3 a P5. 
 
- Inflable; l’Anna Maria farà la petició formal a l’Ajuntament. 
 
- Lots de record; Es donaran als nens que han fet extraescolars. Es posarà un adhesiu a 
sobre amb l’anagrama de l’AMPA. La Beth Buscall ha trobat una oferta que surt a 1,95 
€ IVA i piles incloses. S’ha de tenir en compte que a part dels nens que han fet 
extraescolars també es donarà als monitors i a  l’equip de cuina. Es proposa que durant 
l’estona de pica-pica i berenar, hi hagi un espai on es puguin recollir aquests lots. 
 
- Al programa d’actes, a l’espai del pica-pica es posarà que hi col·labora Zanuy, ja que 
donen les patates. 
 
 
6- Casals; Informació Casal Estiu 2011 
 
- Acollida; L’Ajuntament hi posarà un monitor que està en un pla d’ocupació. A les 
famílies aquest servei no es donarà gratuït, es farà pagar 12 € a la setmana. Els ingressos 
serviran per sufragar altres despeses del casal. 
 
- Hi haurà la possibilitat de fer el pagament amb dues parts, per tal que no resulti tant 
grabós per les famílies. La primera abans del 26 de maig i la segona abans del 20 de 
juny. 
 
- Es marcarà un mínim de nens 
 
- L’Ajuntament assumeix a part de l’acolliment matinal, la piscina i les sortides i els 
500 € de la coordinació. 
 
- El casal s’obre a nens i nenes de P3 fins a 2on. d’ESO ja que l’Ajuntament demana 
donar la màxima cobertura als nois i noies d’Avià. 
 
- L’horari és de dilluns a divendres 
   - Acollida de 7:45 a 9:00h. 
   - Casal de 9:00 a 13:00h. 
   - Menjador de 13:00 a 15:00h. 
 



El Casal funcionarà del dia 27 de juny al 29 de juliol ambdós inclosos. 
 
- El preu del casal és: 
 
Socis AMPA;   
  - Acollida: 12 € / setmana i 3€/ dies esporàdics 

- 59 € /setmana 
  - 56 € / setmana a partir de 3 setmanes 
  - 6 €/ dia menjador 
 
NO socis AMPA;  

- Acollida: 12 € / setmana i 3€/ dies esporàdics 
- 67 € /setmana 

  - 8 €/ dia menjador 
 
 
7- Activitats extra escolars 
  
   - Aprovació preus monitors; A partir del 3er. Trimestre s’aplicarà un increment de 
preu en els monitors d’extraescolars menys els de futbol. El preu serà de 15€/hora i els 
de futbol es mantindrà a 12€/h. (ja que es compensa amb els partits de cap de setmana; 
si el partit és a casa s’apunten 2h. i si és fora 3h.). Per poder aplicar aquest increment 
s’ha hagut que tibar dels diners destinats a l’aplicació de la subvenció del 1er. trimestre 
de l’any vinent, però ha semblat prou important poder-ho fer així. 
 
  
   - Relleu responsable extra escolars culturals; es demanarà als mateixos membres de 
l’AMPA si algú es vol presentar voluntari. Si no és així es valorarà les càrregues dels 
diferents membres i es proposarà al que es consideri que en té menys dins de l’AMPA. 
  
   - Proposta activitats 6a. hora curs vinent; Sembla que l’any vinent s’eliminarà la 6a. 
hora i per tant s’hauran de proposar extraescolars de  12 a 13h. Es proposa poder 
realitzar activitats més denses; anglès, informàtica.... No sembla fàcil que la gent que ho 
feia fins ara pugui combinar-ho amb aquest horari. També es proposa poder crear una 
activitat extraescolar de bàsquet. S’estudiarà una proposta més ferma per la propera 
reunió. 
 
8- Butlletí 
 
- En el pròxim número hi haurà un full de comiat dels alumnes de 6è.  
- Continuen faltant aportacions noves. Es proposa poder incloure els resultats de futbol.  
  Ho farà l’Albert Capdevila. 
- Es planteja el límit d’entrega de les aportacions el dia 1 de juny. 
- També la possibilitat d’ampliar a 2 A3 el butlletí per tal de que quedi més espaiós tot i  
   poder-hi donar cabuda als resultats de futbol. 
 
9- Llibres 
 
- Data entrega papers pagaments llibres; es planteja de fer-ho entre l’1 i el 6 de juny i el 
pagament poder-lo fer entre el 6 i el 17 de juny. 



 
- També hi haurà els 22€ de Quota per família com a soci de l’AMPA (l’any passat hi 
va haver un mal entès i les famílies es pensaven que havien de pagar 22€ per cada nen. 
Aquest any s’especificarà millor) 
 
- Es parlarà amb els comercials de les editorials per saber com podem fer per aconseguir 
el codis per tal de poder fer els simulacres d’examen per internet. 
 
 
10- Varis 
 
- Xerrada Jordi Royo dia 21de maig. Repartiment de cartells. S’ensenya el cartell que es 
penjarà per Berga i Avià. Entre diferents membres de l’AMPA es repartiran a botigues, 
escoles, etc... 
 
- Acollida de 17h. a 18h. Sembla que no hi ha gent interessada. De totes maneres es 
valora que els alumnes més petits P3 a P5 tenen poques possibilitats de realitzar 
extraescolars i potser si hi hagués la possibilitat alguns pares ho farien servir. Es farà un 
tanteig per saber quanta gent podria estar interessada i llavors si hi ha prou demanda es 
pot plantejar si es proposa o no aquest acolliment. 
 
- Curs informàtica per pares. És una proposta de la Mai i no es té clar en que consisteix. 
Se la convocarà per la propera reunió i així ella mateixa ho pot exposar. 
 
- Canals de comunicació AMPA. ES demana que quan s’enviï un mail demanant alguna 
cosa tothom el contesti ja que així se sap que tothom l’ha rebut. Les actes a l’escola 
només les passaran per mail les secretàries. 
 
- “Bossa de diners”. Es parlarà amb l’escola per pactar una reunió amb l’educador. Des 
de l’AMPA es veu una proposta interessant i es pensa que es podria destinar 1€ de cada 
quota de soci de l’AMPA. Això es podria aplicar a partir de setembre. Les decisions 
serien de l’educador en proposta de l’escola. Els diners els donaríem a principi de curs a 
l’escola i només es demanaria que es fes una valoració general a final de curs per saber 
si l’aportació ha estat suficient o no. No es demanarà en cap cas que s’especifiquin 
quins casos els han fet servir. 
 
I sense més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 23:50 hores. 
 
 
Propera reunió: 26 de maig 
 
 
 
 
 
 
 



V i P La Presidenta                                                                 La Secretària 
                  Anna Mª Pou                                                                      Mònica Pagerols 


