
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’AMPA DEL CEIP SANTA MARIA D’ÀVIÀ,  
 
A Avià, el dia 17 de Febrer de 2011, a les 21 hores, té lloc la reunió  ordinària de 
la Junta, convocada prèviament. 
 
Assisteixen les següents persones: Anna Mª Pou, Núria Santmartí, Mónica 
Subirana, Beth Buscall, Jordi Vall, Mª Rosa Fernàndez, Patricia Rodriguez, Maria 
Santanach, Sandra Garcia, Eva Garcia i Albert Capdevila 
 
Excusen la seva presència: Mònica Pagerols, Beatriz Duran, Carme Brunet i 
Concepció Prat   
 
Redactat acta: Meritxell Puig 
 
ORDRE DEL DIA: 
 

1.  Aprovació de l'acta anterior. 
2. Informació presidenta. reunions, correspondència, altres. 
3. Tresoreria. Subvencions, altres. 
4. Consell Escolar. 
5. Activitats extraescolars 
6. Casals. 
7. Butlletí. 
8. Llibres. 
9. Altres temes d'interès.  

 
1. S’aprova l’acta anterior. 
2. Cartes.  
- Arriba una carta de l’assegurança de l’AMPA on es demanen unes factures 
per justificar l’atenció mèdica que va rebre un alumne de l’escola, arrel d’una 
caiguda al pati d’aquesta. Es notifica a la família. 
- Subscripció d’una revista en Anglès que s’utilitza a l’activitat extraescolar 
d’Anglès. Es proposa que les revistes que ja no s’utilitzin es deixin a la biblioteca 
de l’escola.  
3. Tresoreria.  
- Pendent justificar l’escola oberta de la Setmana Blanca. La Mònica es posarà 
en contacte amb la Tresorera i la responsable de casals per iniciar aquest 
tràmit, un cop passa aquesta setmana. 
- Queda pendent parlar amb el monitor d’atletisme. Va fer una activitat en 
Diumenge i ha anotat que va ser d’una hora, creiem que és de més. La 
responsable parlarà amb ell. 
- Llibres. Queden a compte de l’AMPA pel proper curs 877€.  
4. Consell escolar. 
En l’ultima reunió es va parlar dels següent temes: 
- En la socialització dels llibres, pel curs vinent es demana prioritzar en el medi 
cicle superior i en lectura. L’escola es posarà en contacta amb la Sandra. 
- L’escola parlarà amb la Núria per la subvenció que realitzarà l’AMPA de 
1500€, per la reforma de la biblioteca. 
- Sant Jordi. Es proposa des de l’escola que aquest any els llibres que compren 
les famílies aquest dia ( P3,P4,P5 i Primer ) estiguin pensats des d’un punt de 



vista educatiu, dins un projecte. El que notarem les famílies és que els nens no 
portaran el mateix dia el llibre a casa. S’aprova aquest canvi. 
Música. Des de l’escola es planteja la dificultat d’organitzar aquesta hora de 
música ( ha de ser a primera hora del matí o de la tarda de l’horari escolar ) 
pels alumnes inscrits a l’Escola Municipal de Música de Berga. Ja està 
implantat a Cinquè i Sisè. La proposta des de l’AMPA es que s’implanti el curs 
vinent als cursos de Tercer i Quart. 
- Setmana blanca.  Es demana a la reunió del consell que s’extengui la 
informació a totes les famílies de l’escola. Aquests canvis es van informar a les 
famílies implicades. 
5. Activitats extraescolars. Culturals. En la primera facturació de l'activitat de 
Teatre hem detectat una diferència de criteri a l'hora de quantificar el preu del 
monitor. Pendent Esbrinar si la diferència ve causada per un mal entès, sembla 
que causat per un error de comunicació inicial a l'hora d'acordar el tema 
econòmic amb la monitora. Es parlarà amb la monitora per a solucionar el 
problema i arribar a un acord satisfactori per ambdues parts. 
6. Casals. S’han unit les dues ofertes per manca de nens/es ( 24 nens/es ). Les 
activitats que es realitzaven als Rasos es realitzaran adaptades a l’escola. Està 
pensat per ràtios, que el realitzin 4 monitors, manca confirmar el possible 
pagament de dos monitors per part de l’Ajuntament, s’insistirà per trobar 
resposta. Es dividiran en dos grups segons edat. 
7. Butlletí. S’exposa el contingut del proper butlletí( informació de les extra 
escolars, resum de la setmana blanca, sant Jordi....). Es demana col·laboració 
per ampliar el material d’aquest, termini fins l’1 d’Abril. 
8. Final de curs ( 18 de Juny ).Es comença a parlar de les possibles activitats 
que es faran i d’alguns canvis que es volen fer aquest any. S’acorda que es 
passarà la informació a la comissió de la festa i que es convocaran per la 
propera reunió.     
9. Altres. 
- Set alumnes participaran al cros que es portarà a terme a Banyoles. 
- El camí del darrera de l’escola segueix molt deteriorat. Se’ns ha demanat fer 
un escrit conjunt amb l’escola per fer arribar a l’Ajuntament. 
- Es prejubila en Joan Lluís. Es farà una selecció de la persona que ocuparà el 
seu lloc. La presidenta ens explica que com a AMPA hi anirà un/a 
representant, serà la Beth la persona que assistirà a aquesta selecció. 
 
I sense més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió a les 23 hores. 
 
Propera reunió: 24 de Març 
 
 
 
V i P La Presidenta                                                                 La Secretària 
Anna Mª Pou  Meritxell Puig 


