
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’AMPA DEL CEIP SANTA MARIA 
D’AVIÀ,  
 
A Avià, el dia 16 de juny de 2011, a les 21 hores, té lloc la reunió ordinària de la Junta, 
convocada prèviament. 
 
Assisteixen les següents persones: Anna Mª Pou, Concepció Prat, Judith Cardona, 
Núria Santmartí , Jordi Vall, , Sandra Garcia, Carme Brunet, Beth Buscall, Mª Angels 
Tort, Martí Subirana, Maria Cinta Marín, Mònica Subirana, Meritxell Puig  
Excusen la seva presència:, Patricia Rodríguez, Mònica Pagerols, Maria Santanach, 
Baetriz Duran, M. Rosa Fernàndez, Eva Casas, Elisenda Martí 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1 -  Aprovació de l’acta anterior 
S’aprova l’acta del dia 26 de maig de 2011 
 
2- Subvencions 
Extra escolars: Es revisa document amb les dades que s’han d’adjuntar. Pel que 
fa a les memòries, els/les monitors/es ho han fet arribar a l’escola, tan sols cal 
demanar-les. Pel que fa a factures i rebuts la Mònica i la Núria es posaran en 
contacta. Queda pendent parlar amb l’escola per si tenen el document signat 
pels/les pares/mares, conforme podem fer arribar les dades personals al 
departament. 
     
2-   Tresoreria 
S’acaba de revisar llistat de famílies que han pagat el sopar de fi de curs. 
Es proposa de cara al curs vinent afegir una referència als pagaments, amb la 
intenció d’agilitzar la revisió dels pagaments. 
 
3- Activitats extraescolars 
. Dimecres 22 de Juny, coincidint amb dimecres de Patum, es realitzaran 
activitats extraescolars segons criteri del/a monitor/a, havent estat informades 
les famílies prèviament. 
. No s’organitzaran les activitats extraescolars, en espera de saber si es canvia 
l’horari escolar. Seran organitzades al més de Setembre. 
- Esportives: S’ha parlat amb la Joana Vidal. Sembla possible que el curs vinent 
pugui realitzar l’activitat de bàsquet.  
 
4- Butlletí 
Està a punt per fer arribar a les famílies. 
 
 
5- Llibre 
. Pendent passar la facturació a tresoreria. 
. Es parla del cost dels llibres dels cursos de P-3 a P-5. Trobem que és molt 
elevat. En el proper Consell Escolar es vol parlar amb l’escola per si hi ha altres 
alternatives, que no representin un cost tan alt per les famílies i que sigui tan 
adequat com el material actual.  



 
6- Consell Escolar 
. A data d’avui s’ha celebrat el Consell Escolar. 
. S’ha portat a terme la votació de la proposta de l’escola pel nou horari escolar 
del curs vinent. Per un vot no s’ha acceptat la proposta. Des de l’escola, es 
posarà en coneixement al Departament, esperant que aquest doni una resposta 
definitiva. 
. Des de la direcció ens expliquen que al Departament planteja un reforç per 
nens/es amb aquesta necessitat . Aquest reforç seria d’una hora. Per temes 
organitzatius de l’escola ( transport escolar ) aniria bé que es fes al migdia. Per 
tant si s’aplica aquest reforç s’hauria de mantenir l’horari escolar, ja que s’ha de 
sumar les dues hores de descans que els/les alumnes han de tenir al migdia. 
. S’ha parlat de com es podrien organitzar els migdies. Les hores en les que no 
hi ha activitats, comporten baralles al pati, entre d’altres. Un dels motius és el 
poc monitoratge. Es seguirà parlant un cop es coneguin els horaris. 
. S’ha decidit per votació no aplicar la jornada intensiva. 
. Ha sorgit una proposta, de cara al 2013, de poder fer jornada intensiva de l’11 
de juny al 23 del mateix més. Aquesta proposta queda pendent de parlar-ne en 
la propera assemblea general. 
. Dies definitius de lliure disposició curs 2011 – 2012 
- 31 d’octubre 
- 9 de desembre 
- 20 de febrer 
- 30 d’abril 
- 8 de juny 

. La Mònica demana que per propers correus electrònics, on es demanen 
col·laboracions els membres de l’AMPA, donem resposta sigui del tipus que 
sigui.  
 
7- Festa fi de curs 
. Es demana col·laboració a tots els membres de l’AMPA, sobretot a la tarda ja 
que es el moment amb més pic de feina. Al matí es guarnirà amb banderoles i 
es penjaran els dibuixos del concurs. A la tarda s’ha de preparar el berenar per 
quan arribi la gent de les activitats de l’Ateneu i a partir d’aquí tot el que s’anirà 
realitzant el resta de la tarda. 
Hi ha un pare que farà de speaker duran l’acta d’entrega de diplomes, que 
donarà el tutor de curs i quan es faixi entrega del regal a la professora Dolors, 
que es jubila.   
 
8- Varis 
. Es proposa per propers temes, tan importants com el que fa referència als 
horaris lectius, es pugui fer un referèndum als/les pares/mares de l’escola. 
D’aquesta manera es garanteix que el resultat sigui més representatiu i 
democràtic.  
. Hi ha una família de l’escola que vol fer donació d’uns llibres. Es parla de com 
s’ha de fer i es queda que l’Eva parlarà amb aquesta mare per dir-li que ho 
comenti a direcció directament. 
 



 

I sense més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 23:15 hores. 
 
Propera reunió: 8 de setembre de 2011 
 
 
 
 
 
 

V i P La Presidenta                                                                 La Secretària 
               Anna Mª Pou                                                                     Meritxell Puig 


