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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 l’Assemblea General Ordinària de socis de 
l’AMPA del dia 8 d’octubre de 2013 
 
 Assistents: Gemma Alibés (presidenta), Montse Tortadès (vicepresidenta), Jordi 
Crespiera (tresorer), Imma Bover (secretària), Marta Burdó, Alba Creus, Mar Fragoso, 
Anna Gonzàlez, Ester Guiteras, Mireia Lorente, Montse Picañol,  Eva Roger, Mª Àngels 
Romero, Maite Serracarbasa, Eva Viñas, - membres de la de la Junta-, més la 
presència d’una trentena de socis.  
 
Presideixen la reunió la presidenta, la Gemma, i la vicepresidenta, la Montse T. Es dóna 
la benvinguda als assistents. Tot seguit s’inicia l’ordre del dia: 
 
1.- Renovació Junta de l’AMPA i presentació dels nous membres.  

      Hi ha canvis a la Junta. Es presenta la nova Junta amb Montse Tortadès com a 
presidenta, Marta Burdó com a vicepresidenta; els càrrecs se sotmeten a votació dels 
socis, són ratificades sense cap vot en contra. Es fa una relació dels vocals que s’han 
donat de baixa: Raquel Gasca, Milagros López, Anna Marcet i Elisenda Prat, i de les 
noves incorporacions: Mireia Lorente, Dörte Seeger i Eva Viñas. S’anuncia que durant 
l’assemblea es farà un repàs de la feina feta per les comissions. Es comunica que hi ha 
dues comissions que han desaparegut: la de subvencions i la de difusió, i la creació 
d’una de nova: la del PEC (Projecte Educatiu de Centre) 
 
2.-  Memòria 2012-2013 i projectes pel curs 2013-2014.  

 Famílies d’acollida. Es busquen famílies locals que puguin servir de guia o ajuda 
a famílies nouvingudes. El curs passat hi va haver prou voluntaris per cobrir les 
necessitats de l’escola. Aquest any no hi ha tanta demanda ja que de famílies 
nouvingudes n’hi ha menys. S’espera que els mestres comuniquin a la comissió quina 
necessitat real hi ha. 

 Gegants, en les sortides fetes durant el curs passat, sobretot a l’estiu, falta la 
implicació de més gent. Es treballarà per tal d’engrescar les famílies des de P3.   

 Casals.  Hi ha una bona valoració de l’únic casal, el d’estiu, que es va organitzar 
el curs passat. De cara l’estiu que ve probablement s’haurà de buscar una nova 
empresa ja que Bibirimboies sembla que té la intenció de no continuar. 

 Extraescolars. Davant la mala gestió i queixes sobre les activitats de les 
extraescolars del curs passat, que portaven l’empresa Tendel Quality, s’ha canviat 
d’empresa gestora, Lignum, i les activitats han començat sense problemes. 

 Menjador. L’empresa Compromís Ecològic va acabar el contracte de gestió de la 
cuina i del menjador de l’escola, i aquest curs la porta Aramark que sembla que de 
moment treballen correctament. Han fet una reunió informativa mitja hora abans de 
començar l’assemblea. 

 Escola verda. Aquest curs s’espera acabar el projecte que es va treballar durant 
el curs passat, en el qual es feia incidència en les caques de gos que es troben en els 
carrers i plaça al voltant de l’escola. Els alumnes ha fet cartells de denúncia, 
l’Ajuntament els ha de plantar. 
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 Mercat de 2ona mà. Hi ha un bon stock de material escolar, motxilles i roba. Els 
mestres tenen l’inventari, ara només cal que agafin tot allò que necessiten. 

 Aula d’Estudi. La voluntat és continuar oferint aquest servei els dimarts i 
divendres de 17:00 a 18:00. De moment, però, només hi ha 4 voluntàries, es necessita 
més gent. Es buscarà més implicació amb els mestres de l’escola per tal de fer un 
seguiment dels alumnes que vagin a l’Aula. 

     Sembla que ja hi ha una voluntària per continuar amb les classes d’alfabetització. 
El curs passat l’AMPA va rebre per part de la FaPaC un premi de 1000€, més 

llibres, més la subscripció per tres mesos al diari Ara, pel projecte de l’Aula d’Estudi i el 
d’alfabetització de mares africanes. L’Eva Roger, que va anar a recollir el premi, en fa 
un breu resum al assistents. Els 1000€ concedits, més una part que haurà d’afegir 
l’Ampa, es faran servir per renovar mobiliari i terra de la biblioteca. 

Aquest curs, des de la FaPac han concedit a l’AMPA  una xerrada gratuïta, a 
organitzar des de la nostra AMPA i oberta a la resta d'AMPA de les poblacions 
properes. Entre les xerrades ofertes, n’hi ha tres de finalistes, que se sotmeten a 
votació, per veure quina interessa més als pares: 

Eduquem la intel·ligència emocional – queda descartada. 
Habilitats socials i capacitat de comunicació 
Parlem de valors – Aquestes dues últimes obtenen pràcticament el mateix 

nombre de vots, decidirà la comissió. 
 Comissió de festes. Es proposa que aquest curs, i també de cara als propers 

cursos , siguin les famílies dels dos cursos de 5è, amb el suport de l’AMPA, qui 
organitzin la festa de final de curs, l’assemblea s’hi mostra d’acord. Sembla que aquest 
any hi ha ganes d’organitzar-la en dissabte, i si pot ser el tercer dissabte de juny, millor. 
La data s’ha de consensuar amb el Consell Escolar Municipal. 

 
Els nous projectes per al proper curs són: 
- L’adequació del pati de sorra, on juguen els alumnes del Educació Infantil. En Paco 

Moral, arquitecte, presentarà el projecte a l'Equip Directiu de l'Escola, i aquest als 
mestres, tot seguit ha de passar per l'Ajuntament i el Departament d'Educació. Un cop 
fets aquests passos, es buscaran voluntaris per dur a terme l’arranjament del pati. Els 
materials utilitzats seran de caire natural, com llosa i fusta, proporcionats per una família 
de l’escola. 

- Adequació de la biblioteca. Es volen invertir els 1000€ concedits per la Fapac. Hi 
ha consens sobre quines parts cal renovar, com el mobiliari, el terra.. ara falten 
propostes de com fer-ho, quina pot ser la millor manera per fer de la biblioteca un espai 
acollidor. 
 
 
3.- Reutilització dels llibres de text.  

Aquest projecte de reutilitzar llibres, que a l’escola es porta fent ja fa més de 7 anys, 
aquest setembre ha estat presentat per diversos mitjans de comunicació com una 
novetat. 

S’explica que gràcies al projectes de reutilització de llibres de text un alumne es pot 
estalviar fins a 200€ en la compra de llibres i que se’n beneficien unes 195 famílies. 
El curs 2012/13 hi va haver més participació que l’anterior: 49 famílies (9 més que l’any 
anterior). Aquest curs passat també hi van participar les famílies de 2n. Hi continua 
havent una baixa participació masculina. Gràcies a que hi va haver més participació es 
van dedicar menys hores a repassar llibres. 
L’objectiu d’aquest curs és socialitzar els diccionaris. Surt la proposta de socialitzar, 
també, els llibres de lectura. 
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5.- La memòria financera del curs 2012-2013 i el pressupost pel curs 2013-2014 

són desglossats partida per partida pel tresorer 1.   
Del passat curs es fa palès que la previsió de ingressos no s’ha complert, s’ha 

ingressat més del previst ja que la Generalitat ha pagat una subvenció del 2011, gràcies 
a la loteria s’han ingressat 2557€, es van cobrar 1000€ del premi de la Fapac, més 315€ 
de quota solidària. 

Per al pressupost d’aquest curs, es preveu que baixaran les despeses en material i 
autocars, però en canvi es pagarà un mestre, curs sencer, per a les converses d’anglès, 
es reformarà la biblioteca i el pati.  

L’assemblea aprova tant la memòria del curs passat com el pressupost per aquest 
curs. 
Les quotes per al curs 2013/2014 es mantenen: 

a) Famílies amb un fill: 30€ampa + 50€ material= 80€ 
b) Famílies amb dos fills: 30€ampa + 50€ (*2)=130€ 
c) Famílies amb tres fills: 30€ampa + 50€(*3)= 180€  
Uns dies abans de cobrar la primera quota, al mes de novembre, i la segona, al mes 

de febrer, s’enviarà una circular als pares per evitar impagats i retorn de rebuts. A les 
famílies amb dificultats econòmiques se’ls donarà les màximes facilitats perquè puguin 
pagar. 

Queden pendents de cobrar uns 575€ d’alumnes que ja no estan a l’escola, i uns 
1000€ d’alumnes que encara hi són. Es recorda que qui no està al corrent de pagament 
de les quotes no pot accedir a les activitats extraescolars, ni a les colònies o excursions. 

 
4.- Precs i preguntes 

Al finalitzar la reunió s’incorporen dos nous membres a la Junta: la Sílvia Ruiz i la 
Sandra Sánchez Doña. 

  
S’acaba l’assemblea agraint l’assistència als socis. 
 
 
I sense més qüestions a tractar, es dóna per acabada l’Assemblea General Ordinària de 
Socis de l’Ampa del curs 2013-2014. 
 
 
Moià, a 8 de d’octubre de 2013. Signen l’acta 

 

Montse Tortadès      Imma Bover 

Presidenta       Secretària  

 

 

                                                
1
  S’adjunta la memòria econòmica 2012-2013, i el pressupost pel curs 2013-2014 elaborats per 

Jordi Crespiera, tresorer de l’AMPA . Veure Annex 1. 


