
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’AMPA, CELEBRADA EL DIA 27 
DE GENER 2011 A LES 21.00 h A LA BIBLIOTECA DE L’ESCOLA. 
  

  

  

ASSISTENTS : Beth Buscall,  Mª Rosa Fernandez, Eva Casas, Mònica Pagerols, 
Concepció Prat, Elisenda Martí, Albert Capdevila,  Beatriz Duran, Patricia Rodriguez, 

Núria Santmartí, Maria Santanach,  Jordi Vall i Anna Maria Pou. 

  

Excusen la seva presencia  Mònica Subirana, Sandra García i Meritxell Puig. 
 

 

 

ORDRE DEL DIA: 
 

1 -  Aprovació de l’acta anterior. 
      S’aprova l’acta del dia 16 de desembre de 2010. 

 

2 - Subvencions i notificacions. 
     Es repassa l’estat de les subvencions per tal de tenir clar quines falten per cobrar.  

     S’explica que han anunciat una retallada amb les ajudes per la Setmana Blanca. 

 

3- Informació Presidenta. 
 
     Reunions; tenim pendent marcar un dia per la reunió amb la direcció de l’Escola 
 

     Correspondència; hi ha dues felicitacions de Nadal i una carta de la FAPAC 
 

     Altres; s’informa que com ja se’ns va comunicar es va fer una col·laboració de   
     20 € per tal de fer un regal pel Marc Coma conjuntament amb la resta d’entitats  

     del poble 

 

 4- Tresoreria. 
 
     Resum i comptes casal Nadal; hi ha hagut un dèficit de 252,85 € que els  
     assumirà l’AMPA. La Núria diu que sembla que aquest dèficit és degut a un  

     increment d’un monitor coordinador que en el pressupost inicial no hi estava previst. 

     
   Organització i control subvencions; es contrastaran les dades econòmiques amb  
    les secretàries per tal de definir quines subvencions queden pendents de cobrar. 

    
    Acta nova junta per canvi noms bancs; es decideix que les persones que tindran  
    signatura als comptes de l’AMPA són les següents: 

 

 - Núria Santmartí Vilalta  -------------------- D.N.I. 77.734.360-H 

 - Mònica Pagerols Hernández --------------- D.N.I. 77.734.419-P 

 - Judit Cardona Escudé ----------------------- D.N.I. 38.122.169- Z 

 - Anna M. Pou Blázquez --------------------- D.N.I. 34742376-W 

 

 



   També es recorda que la Gemma Soler Pujals amb D.N.I. 77.739.347-Z                              

ha plegat com a membre de l’AMPA i per tant s’haurà d’excloure com a persona amb 

signatura pels bancs i caixes. 

 

5- Consell Escolar. 
     
    A la reunió de Consell Escolar  del dia 15 de desembre de 2010 es va demanar la  
   col·laboració de l’AMPA en la millora de la biblioteca. La Beth explica que en la  

   reunió anterior a aquesta es va parlar de poder col·laborar en la millora de taules,  

   prestatges... amb la participació de tres parts: l’escola, l’ajuntament i l’AMPA. Cada  

   una de les parts havien d’aportar 1.500 €. L’ajuntament els va respondre que ells no  

   podien participar-hi i des del Consell  Escolar ens demana la nostra ajuda. Es decideix  

   que l’AMPA hi aportarà els 1.500 € . Aquesta informació la transmetrà a l’escola la  

   Mònica Subirana en la pròxima reunió de Consell Escolar. 

 
6- Activitats extra escolars. 
 

- Inscripcions al segon trimestre.   
  . Atletisme: s’ha esborrat un nen. Ara a l’activitat hi ha 14 nens. 

  . Futbol: s’hi han apuntat 2 nens. Ara a l’activitat hi ha 75 nens. 

  . Multiesports: s’han apuntat 3 nens. Ara a l’activitat hi ha 30 nens. 

  . Ceràmica: s’han apuntat 2 nens. Ara a l’activitat hi ha 30 nens. 

  . Teatre; s’han apuntat 10 nens. Aquesta és una activitat que s’ha començat aquest  

    Trimestre. 

  . Costura; s’han apuntat 2 nens. Ara a l’activitat hi ha 7 nens. 

  . Informàtica; s’ha desapuntat 1 nen. Ara a l’activitat hi ha 15 nens. 

  . Màgia; continua havent-hi 5 nens. 

  . Patinatge; s’han apuntat 13 nens. Ara a l’activitat hi ha 22 nens. 

  . Cant Coral; Ara a l’activitat hi ha 35 nens. 

  . Acollida; Ara hi ha 14 nens. 

 

• Taller de Màgia; el monitor proposava deixar l’activitat per si no hi havia prou 

nens. S'acorda de mantenir l'activitat fins a final de curs i valorar amb el monitor si 

es manté l'oferta per curs vinent.  

• Blocs: s ’informa que el monitor Dani Isern ha deixat l’activitat del Conta Contes. 

En endavant la farà la Mònica Grandia. Comentat amb l'empresa Els 4 Trèvols, 

ens indiquen que el motiu és per incompatibilitat amb altres ofertes laborals 

interessants que li han anat sorgint.  Igualment s'informa que per motius 

professionals, algun divendres en Xavi Llobet no podrà fer l'activitat de Cant 

Coral. Igualment aquesta activitat l'assumirà puntualment la Mònica amb 

experiència dirigint el grup de coral dels Xerics.   

• Inscripcions, notificacions de variació d’activitats i quotes: la comissió d’activitats 

extra escolars es plantejarà si troben un sistema més efectiu per poder fer tot 

aquest control per tal de facilitar-ne la feina. En parlaran a la pròxima reunió. 

 
- Canvi d’horari de patinatge; ho fa el Cristian i per motius de feina fa l’activitat a  
  segona hora (18:00 a 19:00 h.) En variar l'horari i ser un grup més nombrós es  

  decideix fer-ho en dos dies; dilluns i dijous per tal de mantenir el major nombre de  

  nens inscrits. En endavant l'activitat es farà al pati de l'escola, doncs a l'Ateneu hi ha  

  incompatibilitat amb altres activitats que s'hi fan. El monitor informa que el terra del  



  pati de l'escola és molt millor per a la pràctica del patinatge per aprenents doncs  

  rellisca menys. 

 

- Teatre; S’ha començat l’activitat de teatre aquest segon trimestre, el fa la Montse  
  Tristany i de moment ja hi ha 10 nens inscrits. Segurament faran una petita  

  representació el dia de la festa de final de curs. 

 

- Comentaris dels blocs;   
   - Es va parlar amb la mare de la nena que tot i quedar-se a dinar cada dia a l’escola  

      no volia fer blocs però sí cant coral. Se li va plantejar que si volia fer cant coral  

      havia de participar de tots els blocs i sembla que no ho continuarà perquè aquesta  

     opció no li interessa. 

- Un altre cas és el d’una nena que pagarà tot el bloc però no anirà a Cant Coral  

  perquè li diu a la seva mare que ella no hi vol anar. Decidim mantenir aquesta  

  situació mentre no suposi cap alteració de grups. En cas d'afectar els grups, hauran  

  de decidir de deixar els blocs o assistir a Cant Coral. 

- Subvencions blocs: aquest trimestre s’aplicaran a tothom en diferent proporció si  

  no fan totes les hores 

 

- Control d’altes a les activitats extraescolars; 
   Es planteja que han de ser els monitors responsables de l’activitat qui facin aquest  

   control i després s’informi als responsables de les activitats extraescolars. 

 

 

7- Casals  
 
    - Valoració Casal de Nadal. 
    El casal de Nadal va funcionar molt bé, hi van participar  un total de 48  nens.  
    No es va poder oferir el servei d’acollida matinal perquè només hi havia apuntats 2  

   nens. El servei de menjador també es va oferir i el van utilitzar un total de 22 nens. 

 

    - Escoles obertes Febrer-Març.  Aquesta vegada s’ofereix la possibilitat de realitzar   
2 casals diferents; a l’escola o a la natura (Rasos) 

 

    . Setmana Blanca a la Natura; ho organitza la Gemma Elias i l’activitat es farà al 

refugi del Rasos de les  9 a les 13.30h.. Cal un mínim de 30 nens per realitzar aquesta 

activitat. Si algú vol fer servir el servei d’acollida de 8 a 9 hi haurà una persona a 

l’escola que la farà pels nens i nenes dels dos casals. Hi ha l’opció de dinar a l’escola de 

13.30 a 15h. Aquest servei el farà la mateixa persona que fa l’acolliment matinal 

juntament amb altres monitors. Per anar als Rasos cal un autocar; es va demanar a  

l’ajuntament d’Avià si podia assumir la meitat de l’autocar però han dit que no ho 

poden pagar. De totes maneres s’han compromès a pagar la part de l’autocar dels nens 

empadronats a Avià. Es decideix que la meitat de l’autocar ho pagarà l’AMPA i la resta 

amb els diners que aporti l’ajuntament d’Avià i la quota que es va fixar en 12 € per nen. 

 

    . Setmana Blanca a l’Escola; la monitora responsable és la Patrícia, que també és la 

persona que farà l’acolliment matinal i el servei de menjador. L’activitat es farà a 



l’escola de  9 a 13h. Cal un mínim de 20 nens per realitzar aquesta activitat. Si algú vol 

fer servir el servei d’acollida de 8 a 9 hi haurà la Patrícia que la farà pels nens i nenes 

dels dos casals. Hi ha l’opció de dinar a l’escola de 13.30 a 15h. Aquest servei el farà la 

mateixa persona que fa l’acolliment matinal juntament amb altres monitors. Per no fer 

una diferència entre els dos casals, l’ajuntament d’Avià s’ha compromès a deixar dos 

monitors de reforç per realitzar aquest casal. Encara no se sap qui seran però de totes 

maneres es coordinaran amb la Patrícia per poder fer la programació de les activitats. 

 

   Divendres dia 28 de gener hi haurà una reunió informativa dels dos casals. Com que 

pels dos casals hi ha d’haver un mínim de nens inscrits, si algun casal no es pot 

realitzar, es donarà l’opció als nens que hi havia apuntats perquè si volen es passin a 

l’altre casal. El termini màxim d’inscripció és el dia 3 de febrer, per tant el dia 4 ja se 

sabrà si aquests casals es poden oferir o se  n’ha d’anular algun. 

 

 

8- Butlletí.  
    
Hi haurà un apartat on es recomanaran llibres pels pares. També es farà una agenda 

d’activitats, de diferents llocs, que puguin interessar a les famílies. Es demana si algú 

vol fer-hi aportacions i també si algú té alguna idea per fer l’editorial. Es fixa de data 

límit d’entrega de col·laboracions el dia 1 d’abril. 

 

9- Llibres.   
   
 Es parlarà amb la Sandra perquè comenci a mirar-se el tema de la socialització. Se’n 

començarà a parlar la propera reunió. 

 
10- Varis. 
 
- Dades FAPAC. 
   La FAPAC demana unes dades per renovar les quotes: 

   . Número d’afiliats a l’AMPA : 213 

   . Número d’alumnes escola: 288 

   . Número de compte:  2041  044   32  0040001681 

 

  - Xerrades.  
    Es continua amb la idea de només fer una xerrada durant el curs, pagant-la l’AMPA,  

   però amb un tema que sigui del màxim interès i amb un ponent de reconegut prestigi  

   professional. Es planteja la possibilitat de demanar al Jordi Royo si vol parlar de  

   l’adolescència, una mica en referència al llibre que va treure fa poc sobre aquest tema.  

   L’Elisenda hi contactarà per saber si és viable, el preu i la data (se li demanarà si pot      

   ser a principis d’abril) 

 
 
 
 
 



   - Reunió Escola. 
 

   Es continua amb la idea de fer la proposta als membres de direcció si volen venir un  

   cop al trimestre a la reunió que es convoqui de l’AMPA, la idea és que així si s’ha de  

  decidir alguna cosa ja hi ha tota la representació de l’AMPA. Si no és possible es  

  pactarà un dia i hora a ser possible que s’ho puguin combinar el màxim nombre de  

  membre de l’AMPA. 

 

  - Assistència a les reunions de junta. 
   

   Es planteja que si algun membre de la junta permanent no li és possible assistir a la  

   reunió de junta permanent, hi vingui algun representant de la seva comissió. 

 

 
- Festa Final de Curs. 
 

   En principi es planteja de fer-la el dia 18 de juny. De totes maneres es parlarà amb  

   l’escola i ho acabarem de confirmar. 

 

  - Alumnes de 6è. 
       

   . El mateix dia que es faci la reunió de la pre-inscripció per l’Institut, es convocarà  

    als pares dels alumnes de 6è per parlar de l’organització de la sortida final de curs. 

 

    . Parada de Sant Jordi; el dia de Sant Jordi hi haurà una parada muntada però com  

     que s’escau en vacances de Setmana Santa, els nens que vulguin el podran anar a  

     buscar a la mateixa parada i si no hi ha pogut anar el dimarts tornant de vacances  

     se’ls hi entregarà a l’escola. 

      

     . La venda de polvorons per Nadal va funcionar molt bé, van fer 1.300 €. 

 
 
    S’acorda que la propera reunió es frà el dia 17 de febrer, a les 21h a la biblioteca  
    de l’escola. 
 
 
    I sense més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 00.30h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    V i p. La Presidenta                                                La Secretària 

    Anna Ma. Pou Blázquez    Mònica Pagerols Hernández 


