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AMPA de 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 19 de novembre de 2013 
 
Assistents: Montse Tortadès (presidenta), Marta Burdó (vicepresidenta), Jordi 
Crespiera (tresorer), Imma Bover (secretària), Gemma Alibés, Aurora Camacho, Anna 
Gonzàlez,  Montse Picañol, Mª Àngels Romero, Sílvia Ruiz, Maite Serracarbassa . 
  
Es comença la reunió pel punt 11 de l’ordre del dia: 
 
11. Menjador. Des dels membres de la Junta sorgeixen queixes sobre el cobrament i 
rebuda d’informació de part del menjador.  
Fa pocs dies hi va haver una reunió de menjador amb l’ajuntament, l’escola bressol, 
escola pública i l’Ampa de l’escola pública, on es va parlar que encara s’havia 
d’acabar de concretar el tema dels preus dels alumnes fixes i no fixes, i baixes 
llargues. Per als alumnes fixes, que facin sortida, se’ls ofereix un pícnic.  
En el cas de l’escola no hi ha coordinador/a de monitors, el responsable és el Marc, el 
cap de cuina. Només s’informarà quan un monitor/a plegui i sigui substituït, no 
s’informarà si és una baixa curta. Al migdia les monitores organitzen les activitats que 
volen seguint el programa d’Aramark. 
Després de Nadal ja no s’oferirà la possibilitat als alumnes de P3 de fer migdiada. 
El menú cultural fins a dia d’avui ha funcionat, però hi ha hagut una queixa d’una 
mare que en un pícnic no s’ha respectat. Cal estar alerta, tant pel que fa al menús 
culturals com en el d’al·lèrgies i intoleràncies. 
S’ha aconseguit que als alumnes fixes se’ls deixi cada principi de mes el full del menú 
a la cartera. 
S’estableix que es farà una reunió per trimestre. Es passarà una enquesta de 
satisfacció a les famílies dos cop durant el curs. 
 
1.Loteria. s’ha fet un primer pagament de 2000€. Encara no hi ha una tercera part 
recollida, però la venda per part dels delegats sembla que és satisfactòria, abans del 
8 de desembre ha d’estar tota la loteria venuda i recollida. 
 
2. Projecte biblioteca.  Hi va haver una reunió amb la comissió de biblioteca 
integrada pels següents mestres: Laura, Raquel de la Sierra, Isabel Marco i la Núria 
Costa. La seva idea és decorar la biblioteca amb elements naturals, bàsicament de 
fusta, aprofitant les lleixes, donar de baixa una bona part dels llibres, i redistribuir 
bona part del material a altre aules i la sala de mestres. L’Ampa es compromet a fer el 
canvi de terra, i assumeix el cost de la pintura. De pintar les parets ho faran els 
mestres amb l’ajuda de l’Ampa si cal. 
Pel que fa al terra ja s’han començat a demanar pressupostos de linòleum a diferents 
empreses. Es vol aprovar el més aviat possible, per tal de col·locar-lo per Nadal. 
 
3. Projecte pati. El Paco Moral va explicar el projecte a l’ED, aquest als mestres, 
després se’n va informar al Consell Escolar, i tot seguit a l’ajuntament. Ja es pot tirar 
endavant.  
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La prioritat ara és que la comissió quedi amb el Paco per tal d’establir les fases del 
projecte, i començar el més aviat possible. 
 
4. Dessuadores. L’Aurori tornarà a passar els diferent colors de les dessuadores per 

tal que se sotmeti a votació quin és el color que es prefereix. Es decideix que han de 
ser amb caputxa (12,78€ petita, 13,79€ gran). El preu varia si la comanda és de més 
de 25, ja que llavors baixa el preu de la serigrafia a 0,60€. Cal demanar a quants 
centímetres d’alçada correspon cada talla, o si fos possible tenir-ne alguna de mostra. 
 
5. Extraescolars. Fins ara estan funcionant correctament, sense queixes. De cara al 

desembre es passarà altre cop les inscripcions, per si algú s’hi volgués apuntar, i es 
farà la proposta que s’hi afegeixi reforç escolar específic de matemàtiques o llengua. 
 
6. Consell escolar, resum reunió. El número d’alumnes és de 419, els cursos de 

5èA i 5èB, són els més plens. La plantilla de  mestres és de 27,5. L’assistència de 
pares a les reunions d’inici de curs va ser superior al 50%. 
Es va parlar d’ampliar el projecte de reutilització de llibres, als diccionaris i llibres de 
lectura. 
S’ha detectat que, saltant la tanca, accedeixen al pàrquing de bicicletes, i les fan 
malbé o en roben components. Per tal de solucionar-ho, es canviarà l’ubicació del 
pàrquing. 
Es rebaixa la quantitat de fruita que fins ara subministrava el Departament 
d’Ensenyament pels esmorzars. 
L’Isabel Izaguirre, actual tutora de 5èA, va llegir una carta dirigida a l’Ampa, referint-
se a la recollida de signatures que es va fer a favor de que no fos tutora aquest curs. 
Ho ha portat als seus advocats, que hi veuen un delicte d’injúries.  
 
7. Dinamització de la web. Cal que la informació de la web estigui actualitzada. S’ha 

de reunir la comissió per veure com ho enfoquen. 
 
8. Alfabetització. La Rosa Plans és qui es fa càrrec de l’alfabetització de les mares 
nouvingudes, ha començat fa una setmana, amb l’assessorament de l’Anna Mª 
Marquès, l’anterior responsable i el suport de la comissió de l’Aula d’Estudi. 
Aula d’estudi. Actualment són 10 voluntàries. Les conferències els prenen gran part 

del temps, no han estat distribuïdes de forma espaiada durant el curs, tal com 
demanaven les voluntàries, s’ha de tornar a insistir a l’ED. Falta la complicitat dels 
mestres. 
 
9. Valoració xerrada “Habilitats socials”. L’afluència de pares i mares de l’escola va 
ser molt fluixa, sort de l’assistència de pares d’altres centres educatius. La ponent, 
Ana I. Del Río, ha passat part del material per tal de redistribuir-lo entre les famílies. 
Hi ha la possibilitat que des de la FaPac tornin a oferir-nos una altra xerrada gratuïta. 
Se’n farà una ressenya a la revista de l’escola. 
 
10. Escola Verda. Finalment han aparegut penjats als arbres i faroles els dibuixos 

que es van fer el curs passat advertint sobre les caques de gos, malgrat que 
l’ajuntament s’havia compromès a plantar-los a uns dispensadors de bosses en forma 
de caseta de gos. Amb les pluges dels darrers dies, la majoria de cartells s’han fet 
malbé. 
 
11. Torn obert de paraules: 
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- Una colla de mares que acompanya alumnes a les sortides, van fer una consulta a 
l’Ampa, que es va traslladar a l’ED, sobre la seva cobertura de responsabilitat civil 
quan les mares/pares queden soles, i s’han de fer responsables, d’un grup d’alumnes. 
Des de l’escola es va comentar que aquests pares no quedaven coberts de cap 
manera. Es demanarà a l’ED que informi als mestres d’aquest fet, per tal que no es 
repeteixi. 
- Quotes. El dia 10 d’aquest mes ja s’ha passat la remesa per tal de cobrar la primera 
quota de l’Ampa, i ja hi ha hagut les primeres devolucions.  Hi ha hagut poques 
aportacions a la quota solidària. 
- Una colla de mares de Cicle Infantil, han fet la proposta de decorar el pati de sorra 
de cara les festes de Nadal: cada curs tindrà un tema i decorarà un arbre. Es demana 
a l’Ampa que hi col·labori pagant el material, es podrà aprofitar part de la pintura 
sobrant de pintar els murs de la pista.  
Els tallers es faran del 2 al 5 de desembre, i el dissabte 14 es vol quedar amb els 
pares per posar la decoració als arbres, es valorarà la possibilitat de penjar al 
decoració abans i entre setmana. 
-Festa final de curs. Cal concretar si es pot fer dissabte 14 i si hi haurà actuació per 
part dels alumnes. Els pares de 5è que l’organitzen aquest curs, volen fer una 
cercavila pel poble, amb diversos tallers a les diferents places, per acabar a l’escola 
amb un sopar i correfoc. 
 
Es proposa fer la propera reunió, amb tastet nadalenc i cava, el proper dimecres 18 
de desembre. 
 
 
 
Moià, a 19 de novembre de 2013. Signen l’acta 
 
 
Montse Tortadès      Imma Bover 

Presidenta       Secretaria  
 
 


