
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’AMPA DEL CEIP SANTA MARIA 
D’AVIÀ,  
 
A Avià, el dia 26 de maig de 2011, a les 21 hores, té lloc la reunió ordinària de la 
Junta, convocada prèviament. 
 
Assisteixen les següents persones: Núria Santmartí , Jordi Vall, M. Rosa 
Fernàndez, , Eva Casas, M. Angels Tort, Martí Subirana, Maria Cinta Marín, Mònica 
Subirana, Elisenda Martí, Meritxell Puig  
Excusen la seva presència:, Patricia Rodríguez, , Sandra Garcia, Anna Mª Pou, Beth 
Buscall, Mònica Pagerols, Maria Santanach, Carme Brunet, Judit Cardona, Sandra 
Garcia, Baetriz Duran 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1 -  Aprovació de l’acta anterior 
     
S’aprova l’acta del dia 28 d’ abril de 2011 
 
 
2-   Tresoreria 
 
Hi ha un número de compte de l’AMPA, que s’utilitza des de l’escola per poder 
tenir-hi els diners referents al material dels alumnes. 
Des de l’escola ens demanen si poden utilitzar el correu electrònic per poder fer 
les operacions pertinents, i no pagar una bústia que els fan tenir el banc. 
Si es fa per internet, es necessita un codi, que correspon amb la resta de 
números de comte de l’AMPA i on es podran veure els comptes, però no fer 
operacions.  
Es decideix que no hi ha problema, els facilitarem el codi i tindran accés per 
internet.  
    
 
3- Activitats extraescolars 
 
Es comenta si hi ha alguna possibilitat de saber amb temps quin dia de la 
setmana seran programades les activitats extraescolars.  
Pel que fa a la piscina sempre és la mateixa. Les esportives en principi es poden 
mantenir, tot i que depenem de si hi ha algun canvi de monitor. La que és difícil 
de saber és l’Anglès, ja que s’organitza quan es saben els números de nenes i 
el nivell d’aquests, per tant no es podrà saber fins que es comenci l’escola.  
 
 
- Culturals. el relleu del Jordi Vall serà assumit per la Mª Cinta Marín. Acorden 
fer el traspàs d’informació. 
 
- Anglès. és necessari que per les properes inscripcions hi aparegui en el 
document les dades següents:  
nom  del/s pare/s, direcció i nº de compte. 



 
3- Casals 
 
Es comenta la forma de pagament. Per altres edicions, tindrem en compte com 
posem la reducció que es fa a partir de la tercera setmana, ja que aquest any 
ha portat a confusions. 
Hi ha hagut algunes queixes de famílies pel preu del casal. El preu es va marcar 
d’aquesta manera, ja que anys anteriors el casal d’estiu havia estat molt 
deficitari. 
 
4- Butlletí 
 
Es demanen aportacions pel proper butlletí ( abans de l’1 de juny ). 
 
5- Llibre 
 
Ja s’ha fet el contacta amb l’escola per començar a parlar dels tràmits 
pertinents 
 
6- Varis 
 
- Festa Final de Curs: el Martí ens ensenya l’obsequi que es donarà  el dia de la 
festa. S’acorda especificar al programa de la festa, que es repartiran al matí, a 
l’hora d’esmorzar i a la tarda. Es controlarà per llistat. 
 
Preus definitius sopar: 
· Adults i nenes que no van a l’escola: 13 € 
· Nens de l’escola: 10€ 
· Nens fins a P2: 6€ 
 
S’aplaça el comiat del Joan Lluís, ja que encara no es jubila. Es farà pels vols de 
Nadal. 
 
Com a comiat a la Dolors, mestre de l’escola que es jubila, l’AMPA li donarà una 
planta el mateix dia de la festa. 
 
Pendent decidir l’any vinent si els dibuixos pel concurs es fan de forma 
voluntària ( des de la junta creiem que sí ) o es fa duran les classes; els 
professors plantegen la possibilitat de que ho facin els de P.3 i 6  
 
Es trien els dos dibuixos guanyadors. 
 
- Nova elecció de membres de l’AMPA pel curs vinent. En Jordi Vall farà un 

escrit per les famílies de l’escola, on s’explicarà el funcionament del procés 

d’elecció dels nous membres de l’AMPA. Es proposa que el dia de les reunions 

d’inici de curs, hi haurà una representació de l’AMPA, per explicar com 

funcionem i per  demanar 2 voluntaris per classe, si no surten espontàniament, 



es farà per sorteig al mateix moment de la reunió, tenint en compte també els 

no presents. 

Les classes don han de sortir representants són: P4, Primer, Tercer i Cinquè. 

La Mª Cinta parlarà amb l’escola per el dia de la reunió es pot portar a terme 

aquesta acció. Pensem que es pot fer al final d’aquesta. 

 

- Es demana si els pagaments pels Casals, exta escolars, llibres... es pot fer per 

internet. No hi ha problema. Quan es faixin els fulletons informatius, 

s’especificarà que es pot fer anant a la caixa, junt amb el segell, o aportant el 

document imprès, un cop fet el pagament. 

 

- Es  comenta la possibilitat d’un nou horari escolar. Des de l’AMPA es creu 

important conservar el que tenim pel fet de poder conciliar la vida familiar amb 

la laboral, així com possibilitar la reintroducció d’activitats extraescolars en 

substitució de la desapareguda sisena hora. 

 

- Es parlarà amb l’escola sobre la possibilitat de mantenir les hores de música 

de l’escola oficial, en horari escolar. Sembla que els canvis que es podien fer 

des de l’escola de música, de moment no es faran. 

- Es proposarà al proper Consell Escolar la possibilitat de fer una assignatura en 

Anglès. 

- Xerrada Jordi Royo. Van participar unes setanta persones. La xerrada va ser 

de dues hores i mitja.  

Valorem que la xerrada interessava a les famílies de l’escola i que el dia i l’hora 

van ser encertats.  

Proposem fer un cicle de xerrades trimestrals, mantenint el mateix horari i amb 

temes que marquin una continuïtat. 

 

I sense més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 24:00 hores. 
Propera reunió: 16 de juny 
 
 
 
 
 
 
 

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


