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AMPA del l’Escola Josep Orriols i Roca 

C/Miquel Vilarrubia, 12 
08180-Moià  tel. 93 830 05 19 
www.ampaescolapublica.moia.cat 
ampa@ampaescolapublica.moia.cat 

 
 
Acta de la reunió de junta del dia 17 d’octubre de 2013 
 
Assistents: Montse Tortadès (presidenta), Marta Burdó (vicepresidenta), Imma 

Bover (secretària) , Gemma Alibés, Anna Gonzàlez, Mireia Lorente, Montse Picañol, 
Eva Roger, Mª Àngels Romero, Sílvia Ruiz, Sandra Sànchez Doña, Carme Vilardell i 
Eva Viñas. 
 
1. Valoració de l'Assemblea. Incorporacions a la Junta. Reajustament 
Comissions. 

L’assistència de les famílies a l’assemblea general va ser baixa, encara que força 
participativa. Es parla de fer-la més d’hora de cara al curs que ve. Es considera que 
se’n va fer bona difusió i per diversos mitjans, que les famílies n’estaven al corrent. 
Hi ha dues noves incorporacions a la Junta: Sílvia Ruiz Pérez i la Sandra Sánchez 
Doña. 
Les comissions que presenten noves incorporacions són: 
Pàgina web i facebook: Carme i Eva V. 
Revista: Carme i Sílvia 
Festes: Gemma, Sandra i AMPA 
Escola Verda: Dörte, i si es fes dijous, Sílvia. 
PEC: Gemma, Anna G., Eva R. i Eva V. 
 
2. Web AMPA 
La Dolors Armadans ha fet endreça de la web de l’Ampa, eliminant notícies antigues. 
Ha demanat de reunir-se un dia amb la comissió per al de fer-los un curset accelerat 
de com mantenir la web i penjar-hi continguts. 
Des de l’escola estan d’acord a penjar l’enllaç de la web de l’Ampa i del facebook, al 
seu blog. 
 
3. Loteria 
Finalment s’ha comprat a una loteria de Sabadell, ja que ha imprès les butlletes, en 
talonaris de 25, de franc. Es repartirà als delegats entre divendres i dilluns, i s’anirà 
recollint cada setmana, la data límit per a recollir-la tota és el 5 de desembre. 
 
4. Consulta per l'educació (proposta FAPAC) 

Des de la Fapac proposen a les Ampes participar en la Consulta per l’Educació a 
través d’un petit qüestionari. Es vol recollir de forma directe l’opinió del ciutadans 
sobre la LOMCE i les retallades en Educació. 
Es constata que fer la votació via web és molt ràpid i àgil, així que es descarta fer-ho 
a través d’urnes. Es passarà una circular a les famílies amb l’enllaç i alhora es 
penjarà a la web i al facebook, per facilitar la votació. 
 
5. Reforma biblioteca 

Es crea un comissió de seguiment formada per la Mireia i la Marta. Des de l’escola 
volen fer una reforma integral, canviant el terra per un de més càlid, que permeti als 
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alumnes seure a terra si és necessari, fent un racó de lectura per als més petits, 
repintar les parets i eliminar part del fons bibliogràfic per obsolet. 
Així doncs, cal primer de tot parlar amb Mobles Moià, que ja han passat un 
pressupost per a mobles, per tal d’informar-los que de moment no es compraran 
aquests mobles. Hi ha els 1000€ del premi de la Fapac per invertir, més uns 500€ 
pressupostats per l’Ampa. 
Es començarà per mirar diferents tipus de terra. 
Arran del projecte de reforma de la biblioteca, des de l’escola també ha sorgit la idea 
d’habilitar espais de lectura a tota l’escola. 
 
6. Arranjament pati 

Es crea una comissió per portar aquest projecte formada per l’Anna G., la Sandra S, 
i la Sílvia, amb el suport de la Gemma i la família Moral-Roger. 
Es presenten a la Junta els plànols per l’arranjament del pati de sorra, on s’hi veu un 
nou disseny dels espais i s’hi introdueixen tot d’estructures i elements d’origen 
natural, amb els reaprofitament dels ja existents. També es vol millorar la zona de 
joc de la pista i de davant el gimnàs. 
Es constata que caldrà molta col·laboració per part de les famílies, sorgeix la 
proposta de fer una borsa de pares i mares, i una molt bona organització per tal de 
dur-ho a terme. 
 
7. Xerrada oberta a la resta d'AMPA 
Ja s’ha triat la xerrada que ha ofert la Fapac: Habilitats socials i capacitats de 
comunicació. Ensenyar els nostres fills i filles a ser més competents socialment. Que 
es farà el proper 6 de novembre a les 20:30h a la biblioteca de l’escola. 
Un cop concretat el dia i el lloc, des de la Fapac s’encarreguen de la difusió a les 
altres Ampes del Moianès, i també dels cartells. 
 
8. Alfabetització i Aula d’Estudi 

Pel que fa a l’Aula els mestres ja han passat el llistat d’alumnes que hi aniran. De 
moment només hi ha 5 voluntàries. Properament es passarà un paper demanant 
més gent, ja que sinó serà difícil poder atendre tots els alumnes. 
 
9. Escola verda: cartells gossos 
El dimarts 22 d’octubre hi ha la primera reunió de l’Escola Verda, és a les 12:30h. Es 
proposarà des de la comissió que es faci en dijous, ja que així hi pot assistir la Sílvia, 
interessada en participar de la comissió. 
Encara s’han de plantar els cartells alertant de les caques de gos. És un projecte 
que s’arrossega des del curs passat. La brigada aquesta setmana mirarà de plantar 
els pals que han de subjectar els dibuixos. 
 
10. Torn obert de paraules 
La comissió de Famíles d’Acollida, malgrat haver parlat amb el Cap d’estudis de com 
posar en contacte les famílies acollidores i les nouvingudes, explica que aquesta 
setmana, les poques famílies acollidores que s’ha presentat han rebut de part dels 
mestres una llista de les famílies a qui s’ha de donar un cop de mà. Cal reconduir 
aquest malentès, tornar a parlar amb l’escola. 
La comissió de gegants exposa la idea de fer una banda de música que acompanyi 
tant els gegants de l’escola, com les diferents sortides geganteres del poble. Sembla 
que hi famílies interessades.  
 
I sense més qüestions a tractar, es dóna per acabada aquesta Junta Ordinària 
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Moià, a 17 d’octubre de 2013. Signen l’acta, 
 
 
 
Montse Tortadès      Imma Bover 

Presidenta       Secretaria  
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ANNEX 1 
 
Calendari d'activitats de l'AMPA per curs: 
 
SETEMBRE: 
 

 Ofrena floral a Rafael Casanova (fer el ram en nom de mestres i AMPA i anar a 
l'ofrena). 

 Preparar assemblea. 

 Preparar classes amb voluntaris. 

 Loteria. 

 Assistir a les reunions de pares per demanar delegats, famílies d'acollida, classes 
amb voluntaris... 

 
OCTUBRE: 
 

 Assemblea de l'AMPA. 

 I poc després registrar (si cal) nova junta. 

 Aprovar calendari gegants. 
 

NOVEMBRE: 

       
      -     Valorar la possibilitat de fes casals de Nadal i Setmana Santa 
      -     Premi Martí Gasull 
 
FEBRER: 
 

 Festa final de curs (començar a rumiar, reservar tarima, taules i cadires...) 

 Casals d'estiu i setembre. 
 
ABRIL: 

 

 Coca i xocolata per Sant Jordi. 

 Recollida de contes i llibres per l'intercanvi? 
 
MAIG: 

 

 Xerrada pares de 6è amb els de l'institut. 

 Casals d'estiu (coordinar aules i espais amb l'ajuntament, aclarir taxes, etc) 
 
JUNY: 
 

 Festa final de curs. 

 Preparar extraescolars curs següent, deixar papers d'inscripció i possible calendari a 
punt pel primer dia. 

 Reunió pares novells a l'escola per explicar com funciona l'AMPA. 

 Deixar a punt acollida i ludoteca per començar el primer dia de curs. 

 Preparar escrit de l'AMPA pel llibret de l'escola. 

 Deixar a punt dels mestres el llistat de material de 2a mà, perquè s'ho puguin repartir 
entre les famílies necessitades. 

 

 


