
Acta de la reunió mensual de la Junta de l'AMPA de l'escola pública Santa 
Maria d'Avià. 
DIA: 26 de gener de 2012 
INICI: 20'30 hores 
LLOC: Biblioteca de l'escola 
ASSISTENTS: Mª Cinta Marín, Mª Rosa Fernandez, Mònica Subirana, Angels 
Tort, Martí Subirana, Eva Casas, Judith Cardona, Ester Benitez, Mercè Oña, 
Elisenda Martí, Lluisa Rota, Clara Mangot, Ester Gabriel, Cristina Arisò i 
Meritxell Puig. 

Ordre del dia: 

1.1.1.1. Aprovació acta anterior.    
2.2.2.2. Activitats extraescolars    
3.3.3.3. Festa final de curs    
4.4.4.4. Altres    

 

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

 
2. Activitats extraescolars 

 
 
Atletisme:Atletisme:Atletisme:Atletisme:    Es planteja una problemàtica d’aquesta activitat. Hi ha un grup de 
12 nens/es dels quals 6 són se sisè i 6 de tercer. El monitor té dificultats per 
poder-la portar a terme ja que és un grup amb edats molt diferenciades. 
La demanda de l’Albert és la de dividir en dos el grup, per poder adaptar 
millor el tipus d’exercici. 
En l’actualitat està cobrant 15 €, tot i que es passarà a 20€, ja que no està 
faltant els dies previstos. 
Si es fessin els dos grups, l’AMPA hauria d’abonar 20€ més. 
S’acorda parlar amb la Sandra ( mestre de l’escola ) per si hi ha l’opció de 
que aquests diners puguin sortir del “Plà Català de l’esport”, si no és així, ho 
assumirà l’AMPA. 



Queda pendent parlar de l’horari amb el monitor, es proposarà parlar amb 
les famílies per saber disponibilitat. Sembla més adequat fer-ho en dos dies 
diferents, tot i que es podria fer el mateix dia en dos torns. 
 
Costura: Costura: Costura: Costura: es mantindrà aquest any ( actualment hi van 4 nenes ) i per l’any 
vinent s’haurà d’arribar a un mínim. Si no es deixarà d’ofertar aquesta 
activitat. 
 
Anglès: el preu dels dossiers és de 8€ per nen/a. Aquest trimestre l’ha 
abonat l’AMPA, En la següent aquest cost el pagaran les famílies. Ha de 
quedar ven especificat. 
 
Piscina: sembla que en un dels grups de l’escola, hi ha nens externs a 
aquesta. La Rosa parlarà amb El tossalet per saber si és així.  

Menjajocs: les monitores proposen 2 hores setmanals per preparar les 
activitats de la setmana, actualment s’està fent, tot i no tenir remoneració. 

S’acorda fer un estudi econòmic real de totes les activitats extraescolars 
que està oferint l’AMPA. A partir d’aquí sabrem si es pot pagar les hores de 
menjajocs ( quantes i a quin preu ) i tindrem una visió objectiva per la resta 
d’activitats. 

Model de baixa: Es donarà a les famílies amb el full d’inscripció. S’ha de 
retornar junt amb la inscripció, en cas de que es deixi de fer alguna activitat. 

3. Festa final de curs    
 
Cada membre de les activitats extraescolars, parlarà amb els/les 
monitors/es per si volen realitzar alguna activitat a la festa de final de curs. 
Retornar resposta al responsable d’aquesta comissió ( Martí ). 

9.9.9.9. Varis    
 
Coordinació escola: Coordinació escola: Coordinació escola: Coordinació escola: La Cinta parlarà amb la direcció de l’escola, per saber 
quan es poden reunir amb l’AMPA. Es proposar fer de dues a tres reunions 
duran el curs. 
Es recorda que la comunicació amb l’escola ha de ser sempre quan el        
tema en concret sigui referent a la comisió de la qual un/a pertany. 



Pressupostos ordinadors:Pressupostos ordinadors:Pressupostos ordinadors:Pressupostos ordinadors: l’escola ens ha presentat el pressupost per 
equipar les aules ( 5179,89€ ). Ens han explicat que per tenir tot 
l’equipament complert, mancarien 369’34€ ( equips per l’aula d’informàtica ). 
Donat el reminicent de l’associació i per majoria absoluta, s’aprova acabar 
d’abonar la totalitat d’aquests dos pressupostos. Es parlarà amb l’escola per 
explicar-los aquesta decisió. 
Migdiades: Migdiades: Migdiades: Migdiades: de moment l’escola segueix oferint aquest servei. Queda 
pendent parlar d’aquest tema pel curs vinent.    
Pressupost orles curs de sisè: Pressupost orles curs de sisè: Pressupost orles curs de sisè: Pressupost orles curs de sisè: l’empresa Fotoprix presenta un pressupost 
que iguala el de l’any passat. La comissió esperarà per si hi ha algun altre 
pressupost i a partir d’aquest es decidirà quina és l’empresa contractada. 
S’emplaça a la propera reunió.    
   

I sense més qüestions a tractar, s'aixeca la sessió a les 22'30 
 
 

 
V i p de la Pre                                                           La Secretària 
Mª Cinta Marín                                                          Cristina Arisò 
 


