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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 30 de gener de 2014 
 
Assistents: Montse Tortadès (presidenta), Marta Burdó (vicepresidenta), Imma 

Bover (secretària), Gemma Alibés, Aurori Camacho,  Mireia Lorente, Montse Picañol, 
Eva Viñas.  
 
Es comunica que Noemí Rofes es dóna de baixa de la Junta. 
 
Comença la reunió seguint l’ordre del dia: 
 
1. Famílies amb veu. La Montse T. explica que les xerrades que ofereix tot sovint la 

Fapac, són d’allò més engrescadores. És una experiència molt positiva conèixer què 
estan fent les altres Ampes del territori. A la última que ha anat, juntament amb l’Eva 
Roger, han tractat sobre la LOMCE, i com aquesta llei retalla la participació dels 
pares a l’escola. 
  
2. Dessuadores. Encara no tenen la talla 6/8, és un problema puntual, però que 

triga a solucionar-se. Es farà una comanda de cada talla, 4/5, 6/8, XS, S i M, per tal 
que serveixin de mostra a l’hora de fer la parada. Així doncs, un cop es tinguin 
aquestes cinc dessuadores, és passarà una circular a les famílies indicant que 
durant dos o tres divendres a la tarda es podran fer comanda de dessuadores, 
caldrà que les famílies facin el pagament a l’avançada, s’aprofitarà la parada per 
vendre també samarretes. Se’n farà promoció al facebook i a la web. 
 
3. Carnestoltes. En nom de l’Ampa es passarà una circular per tal de què les 

famílies que ho vulguin participin a muntar una carrossa i a disfressar-se per 
Carnestoltes. Es convocarà a reunió pel proper diumenge 9 de febrer, a veure qui 
s’engresca. Carnestoltes se celebra el dissabte 8 de març. 
 
4. Referent a la problemàtica amb la co-tutora de 5è, des de la Junta s’ha consultat a 
la Fapac, per informar-se com pot l’Ampa donar suport als pares i mares de 5è. Des 
de la Fapac han aconsellat fer una carta de recolzament a aquestes famílies, on es 
demanin solucions. Es mostra el contingut de la carta, se’n fan les correccions 
pertinents, i aquesta es lliurarà a direcció en nom de la Junta. 
 
5. Article per “La Tosca”. Com a article per a la propera Tosca es proposa fer una 
entrevista a la Rosa Plans, persona que porta actualment l’alfabetització dels 
nouvinguts. 
 
6. Xerrada. Pel 13 de març hi ha previst fer una segona xerrada a càrrec d’Ana 

Isabel del Río sobre l’educació emocional. 
 
7. Convocatòria 2ona edició Premis Fapac. Des de la Junta es valora la 
possibilitat de presentar-s’hi, però no hi ha cap nou projecte del curs 2012-13, ja que 
tant el pati com la biblioteca, són d’aquest curs. Així doncs es decideix que no es 
presentarà cap projecte per aquesta edició. 
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8. Precs i preguntes: 
- Per tal que els més petits de l’escola puguin participar a la sortida dels gegants, es 
proposarà a l’escola fer un taller de capgrossos, amb l’ajuda dels pares i mares. 
- El proper divendres dia 7 una colla de mares i pares trauran els adorns de Nadal 
que encara hi ha penjats als arbres del pati de l’escola. 
- Cal ser més curosos amb el tema de la protecció de dades, a l’hora de donar i 
preservar les dades personals dels socis de l’Ampa i de la Junta. Es mirarà 
d’esbrinar si s’han de registrar els fitxers. 
- Es parla del diumenge 16 de març com a data possible per fer l’arrossada amb els 
voluntaris del pati i la biblioteca.  
 
 
 
I sense més qüestions a tractar, es dóna per acabada aquesta Junta Ordinària 
 
 
Moià, a 30 de gener de 2014. Signen l’acta, 
 
 
Montse Tortadès      Imma Bover 

Presidenta       Secretaria  
 
 
 


