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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 14 de gener de 2014 
 
Assistents: Montse Tortadès (presidenta), Jordi Crespiera (tresorer), Imma Bover 

(secretària), Gemma Alibés, Anna Gonzàlez,  Ester Guiteras, Mireia Lorente, Montse 
Picañol, Eva Roger,Mª Àngels Romero, Sílvia Ruiz, Sandra Sànchez Doña, Eva 
Viñas. Els delegats: Rosa Gombau, Marta Ferrer,  Marina Jimenez del Barco, i una 
mare de 5è. 
 
 
Comença la reunió seguint l’ordre del dia, aquesta primera part amb els delegats. 
 
1. Projecte biblioteca. Es fa una relació de totes les feines que s’han fet a la 
biblioteca: desmuntar prestatgeries, arrencar sòcol, enguixar la part del sòcol 
arrencat, pintar dues capes de blanc i posar el parquet. El tema de la decoració és 
cosa dels mestres, continuen amb la idea de posar un tronc d’arbre, sense escorça, 
amb l’ajuda de Dani Vicente, i pintar els prestatges de diferents colors. S’ha fet una 
despesa de 1110,05€ (1000€ rebuts premi Fapac inclosos), quan el pressupost era 
de1500€. Els diners sobrants s’han destinat al projecte del pati. 
  
2. Projecte pati. D’aquesta primera fase del projecte, el dia que hi va haver menys 
voluntaris va ser el dia d’anar a buscar les lloses al Masot. Els altres dies, quan es 
van col·locar les lloses al pati, hi va haver uns 25 voluntaris. 
Es vol fer una arrossada per agrair la feina feta amb tots els voluntaris i les seves 
famílies. Es discuteix quin dia seria el més adient i si es podria aprofitar per pintar els 
pneumàtics, o fer feines menors. La comissió anirà informant com està el tema.  
S’ha fet una despesa de 1645,22€1 amb material, ja no hi ha més diners per invertir 
en aquest projecte, n’hi havia 1000€ de pressupostats, probablement s’haurà de 
deixar la 2on fase, muntar troncs equilibri, sorrals, jardineres, pissarra... pel curs que 
ve. 
Es demana als delegats assistents com valoren la comunicació i informació entre 
Junta, delegats i pares durant la realització d’aquests projectes, ja que la participació 
no ha estat molt alta. Els delegats presents comenten que ells han anat informant 
puntualment de totes les accions, i que el què més funciona és apel·lar als pares 
directament. 
 
3.Festa final de curs. S’informa als delegats que la festa serà el dissabte 14 de 
juny, i aquest curs no hi haurà actuacions dels alumnes. Els pares de 5è, que 
s’encarreguen d’organitzar la festa, tenen la intenció de fer-la per totes les places del 
poble. 
 
4. Precs i preguntes: 
- Espot Fapac, de cara als premis de la Fapac d’aquest any volen gravar un espot a 
Barcelona per tal de promocionar-los. Hi anirà l’Eva. 

                                                
1 Entre els dos projectes s’havien pressupostat 2500€, i se n‘han gastat 2755,35€. 
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- Dessuadores. Es demana com es gestiona el tema de les dessuadores, i, un cop 
solucionats els problemes de comanda que es va fer per Nadal, la intenció és 
passar-ho per les classes i fer-ho sobre demanda. 
- Escola verda, la propera reunió serà l’11 de febrer. Hi ha un nou projecte que es vol 
dur a terme: “camins segurs”, es tracta que del recorregut que fan els alumnes per 
entrar i sortir de l’escola estiguin vigilats, i sigui segur poder anar a peu. 
- Portes obertes escola, es tornarà a demanar que hi hagi una jornada de portes 
obertes a l’escola, ja que els pares ho troben a faltar. 
 
Arribats a aquest punt, s’acaba la reunió amb els delegats, aquests abandonen la 
sala, i es parla de la co-tutoria a 5è.  

Dues mares de 5è s’incorporen a la reunió i exposen dels fets ocorreguts a les 
classes impartides per al co-tutora Isabel Yzaguirre. Davant  la problemàtica 
descrita, la Junta de l’Ampa es compromet a trucar a la Fapac per veure quin tipus 
de suport es pot donar als pares.  
 
 
I sense més qüestions a tractar, es dóna per acabada aquesta Junta Ordinària 
 
 
Moià, a 14 de gener de 2014. Signen l’acta, 
 
 
Montse Tortadès      Imma Bover 
Presidenta       Secretaria  
 
 
 


