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AMPA del l’Escola Josep Orriols i Roca 

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 18 de desembre de 2013 
 
Assistents: Montse Tortadès (presidenta), Marta Burdó (vicepresidenta), Jordi 

Crespiera (tresorer), Imma Bover (secretària), Gemma Alibés, Aurora Camacho, 
Anna Gonzàlez,  Ester Guiteras, Montse Picañol, Mª Àngels Romero, Sílvia Ruiz, 
Sandra Sànchez Doña, Maite Serracarbasa 
 
Comença la reunió seguint l’ordre del dia. 
 
1. Loteria. A la loteria de Sabadell ja està tot pagat. Encara queden una cinquantena 
de números per vendre, que sembla que es podran acabar col·locant. Un dels 
talonaris està extraviat, ja que no es va anotar a quina persona es donava. 
 
2. Projecte biblioteca. Finalment, i per tema econòmic, es descarta el linòleum, i es 
recupera la idea de col·locar parquet al terra de la biblioteca. Es buscaran dues o 
tres referències de cases majoristes, un dia de les vacances de Nadal, part de la 
comissió de la biblioteca, amb  el director de l’escola, aniran a Manresa a comprar-
lo. A part del terra, cal tenir en compte que la biblioteca s’ha de buidar, arrencar el 
sòcol, enguixar, i pintar parets i sostre. 
 
3. Projecte pati. El dia 14 de desembre, només hi va haver 12 voluntaris per anar a 

buscar lloses i posar-les en palets. De cara els dies 21 i 28 de desembre s’insistirà 
en buscar voluntaris per tal de dur a terme l’enllosat del pati. Es compta amb el 
projecte de Paco Moral i l’experiència d’alguns pares paletes vinculats a l’escola. 
 
4. Consell Escolar Municipal. Resum reunió. Cada centre educatiu assistent 
comenta com ha anat l’inici de curs, i el número d’alumnes que té per curs i classe. 
Es dóna a conèixer la problemàtica de l’Escola Pia, que aquest curs només té 12 
nens matriculats a P3 i no els han donat el concert. Aquest any la despesa 
l’assumeix l’Escola Pia de Catalunya, però de cara al curs que ve s’hauran 
d’espavilar. Demanen que el Consell s’involucri, fent una carta, demanant a la 
Conselleria d’Ensenyament aquest concert. Queda clar que a l’Escola Pública 
aquest 12 alumnes no hi caben  i tampoc es viable obrir una tercera línia. 
El dissabte 14 de juny es farà la festa de final de curs de l’escola, i no es solapa ni 
amb la festa de l’Escola Pia ni de l’IES. Cal demanar ràpidament les taules, cadires, 
escenari.. 
De cara el 23 d’abril es tronarà a celebrar la jornada “Llegim al carrer”, amb la 
implicació dels quatre centres educatius del poble. 
Sorgeix el tema del gamberrisme que afecta els espais oberts de l’Escola Bressol, 
l’Escola Pia i l’Escola Pública, sobretot els caps de setmana, amb destrosses vàries i 
vidres al terra. Des de l’Ajuntament procuraran que els policies municipals facin la 
ronda més sovint per aquests espais. 
Per part de l’AMPA s’informa dels dos projectes engegats per aquest curs i la 
problemàtica de les caques de gos. 
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5. Dinamització de la web. Actualment l’Eva Vinyas ja s’encarrega de la web de 

l’escola i la manté al dia després d’haver eliminat elements antics i obsolets. 
 
6. Valoració dels tallers de decoració de Nadal. Han estat un èxit amb implicació 
de mestres i famílies. Tal vegada s’hauria d’haver comptat amb els delegats a l’hora 
de buscar voluntaris, i tenir alguna escala més a l’hora de penjar els adorns als 
arbres. Es deixaran fins febrer. Ha sobrat força material.  
A l’hora de penjar les fotos sobre els tallers sorgeix el dubte sobre els drets d’imatge. 
Es demanarà d’incloure a la butlleta de subscripció de l’AMPA si s’autoritza a utilitzar 
la imatge de l’alumne. 
 
7. Escola Verda. Sembla que la Dörte ho té complicat per assistir a les reunions de 
l’Escola Verda ja que sempre són en dimarts a les 12:30h. La Montse Picanyol 
s’ofereix per anar-hi si la Dörte no s’ho pot combinar. 
 
8. Premi Martí Gasull. Plataforma per la Llengua convoca un premi de 3000€ per 
projectes relacionats amb la promoció de la llengua catalana. El projecte ja està 
redactat: aula d’estudi, alfabetització i famílies d’acollida, tres accions que tenen 
coma a llengua vehiculat el català. Es demana, però, que l’apadrini algú vinculat amb 
la Plataforma. Sorgeix la idea de demanar-ho al Josep Ruaixi.  
 
9. Precs i preguntes. 
- Dessuadores. Es paguen les comandes. Es tindran abans de Nadal. 
- Material de 2ona mà. Actualment hi ha molt d’stock. Es valora la possibilitat de 
cedir-ne una part a Càrites i de tornar a insistir als mestres per tal que l’utilitzin. Amb 
les motxilles sorgeix la idea de fer una activitat anomenada “Illa del tresor”, que fan a 
l’Escola Bressol. 
- Super Sopa. Aquest cop es faran articles sobre els projectes del pati i la biblioteca, 
i també es parlarà de la xerrada sobre “Habilitats socials” De cara el proper 12 de 
març es farà una altra xerrada gratuïta i cedida per la Fapac. 
- Article per La Tosca. També es vol fer dels dos projectes abans esmentats.  
- Morosos. Hi ha hagut una vintena de devolucions. Hi ha problemes per cobrar de 
les famílies que paguen en efectiu. 
- Extraescolars. S’ha passat un paper per tal d’oferir noves activitats extraescolars o 
la possibilitat de matricular-se a les existents. Sembla que de moment hi ha hagut 
algunes baixes, però també alguna alta. 
 
I sense més qüestions a tractar, es dóna per acabada aquesta Junta Ordinària 
 
 
Moià, a 18 de desembre de 2013. Signen l’acta, 
 
 
Montse Tortadès      Imma Bover 
Presidenta       Secretaria  
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 A posteriori es va saber, que des de la Fapac havien enviat aquesta convocatòria fora de termini, i 
malgart que en Josp Ruaix va acceptar fer-nos una carta de recomanació, no es va poder presentar el 
projecte. 
 


