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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 05 de març de 2014 
 
Assistents: Montse Tortadès (presidenta), Jordi Crespiera (tresorer), Imma Bover 
(secretària), Gemma Alibés, Aurora Camacho, Anna Gonzàlez, Mª Àngels Romero, 
Sandra Sànchez, Maite Serracarbassa, Eva Roger, Sílvia Ruiz 
 
Comença la reunió de Junta seguint l’ordre del dia: 
 
1.Projecte pati. El diumenge 16 de març hi ha prevista una arrossada + jornada de 
treball, que consistirà en pintar els pneumàtics. El dissabte també es preveu 
recol·locar els troncs del pati, cal fer una llista amb tots els voluntaris, ja que es 
necessiten forces mans. Es desestima pintar els troncs o fer-los un tractament químic, 
es deixaran com estan. 
Pel que fa a l’arròs, es proposa fer la paella de pollastre, acompanyar-lo d’amanida, 
fruita i galetes, cal pensar també amb els plats, tovallons, tovalles... Actualment hi ha 
50 adults apuntats i 44 nens . 
 
2.Dessuadores. Davant de la dificultat per part de l’empresa que subministra les 

dessuadores per tenir la talla 6/8, es deixa la venda de dessuadores per el proper 
curs, ja que es va de cara al bon temps. Ara es mirarà d’aconseguir les que falten, i 
que ja estan pagades. 
 
3.Festa final de curs. A l’última reunió de 5è només eren 5 pares, que van acordar 
fer una cercavila per les places del poble i a cada plaça fer una activitat: 

- A la Pl. de l’Església, fer dues fies de 6è a P3 i passar-se un ou 
- A la Pl. de l’Ajuntament que es pintin les cares 
- A la Pl. del CAP, un ball dirigit 
- A la Pl. dels Ànecs, una dansa  

Tot seguit es tornarà a l’escola on s’ha demanat que sigui el dia de les portes obertes, 
i els pares puguin visitar les aules, per continuar amb el sopar, que cadascú es porta 
de casa i el correfoc, amenitzat amb música, que ja haurà acompanyat els gegants. 
Es demana a l’AMPA que col·labori amb el material per la cercavila, pica-pica, les 
begudes, el correfoc... 
Es demanarà a l’ED si és possible que a la mateixa tarda es faci la jornada de portes 
obertes, i organitzi una passi de fotos a la biblioteca, de les diferents activitats que 
s’han fet a l’escola.  
 
4.Sant Jordi. De cara aquest dia s’ha fet una petició a l’AMPA per si pot trobar 

voluntaris per llegir poemes, durant la tarda, en un escenari ubicat al c. Sant Antoni. 
Per altra banda, i de cara a la celebració a l’escola, s’ha d’encomanar la coca i la 
xocolata. La celebració es farà el dijous dia 24 d’abril. 
 
5. Estat de comptes. Aquest curs la revista es deixa d’editar, després de 23 anys de 
fer-ho; des de l’escola es considera que amb la informació que hi ha al bloc els pares 
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ja poden veure les fotos i escrits sobre les sortides i activitats. Són 800€ que 
s’estalvia l’AMPA i 800€ més l’escola. Respecte a aquesta decisió des de la Junta 
sorgeixen diferent opinions a favor i en contra. Es demanarà que s’editi una revista a 
final de curs. 
Pel que fa a la despesa anem sobre la previsió, malgrat que per les classes de 
conversa d’anglès s’havia pressupostat 900€ quan en realitat en costarà 1700€, en 
despesa informàtica també s’ha gastat una mica més. Referent a les obres del pati i 
la biblioteca també s’ha sobrepassat la quantitat pressupostada en 255€, i encara 
falta comptar l’arrossada. 
 De la primera remesa de rebuts passats en concepte de la primera quota hi ha 
pendents 1500€ per cobrar, no s’ha ingressat el què s’esperava i els cobraments que 
es fan en efectiu costa de que es paguin. L’abril es passarà la segona remesa. 
A partir de l’aplicació de la normativa europea, ara els número de compte constaran 
de 4 dígits més, codi IBAN. Aquets fet, s’aprofitarà per passar de nou el full 
d’inscripció a l’AMPA a les famílies, i així demanar-los també el correu electrònic,  
com la qüestió dels drets d’imatge i aplicació de la llei de protecció de dades. 
Per a les famílies que la preinscripció a l’escola se’ls passarà el mateix model de full, 
però amb la informació sobre que fa l’AMPA. 
 
6.Xerrada. El proper dimecres 12 de març hi ha la xerrada de la pedagoga Isabel del 

Río sobre “Eduquem la intel·ligència emocional”. Hi ha els cartells grans per penjar 
pel poble a punt, però falta modificar els petits, per a repartir als alumnes de l’escola. 
Es demanarà que els mestres ho facin apuntar a les agendes dels alumnes. Per altra 
banda se’n farà difusió a tots els mitjans possibles, així com tots els centres escolars. 
 
7.Arbre fruiter. Des de l’ajuntament han demanat a l’AMPA si vol formar part de la 

comissió de la festa de l’arbre fruiter, i assistir periòdicament a les reunions al 
respecte. Des de la Junta es creu necessari vincular aquesta acció a l’escola i fer-ho 
a través de la comissió de l’Escola Verda que integra mestres, alumnes i AMPA. Així 
es traslladarà a l’ED. 
 
8. Extraescolars. De cara al mes de juny, i durant les dues últimes setmanes de curs 

que hi ha jornada intensiva, es proposa que l’empresa que actualment gestiona les 
activitats extraescolars, organitzi també el casalet de juny, que es faria durant les 
tardes de 15:00h a 17:00h. 
 
9. Menjador. Està pendent la reunió amb l’ajuntament i empresa del segon trimestre, 
encara no s’ha passat la ràtio d’alumnes per monitors de menjador, encara que 
sembla que se sobrepassa la ràtio. Des de l’ajuntament es prendran mesures al 
respecte. 
 
10. Precs i preguntes: 

.Hi ha hagut la trucada d’una família demanant si és habitual que s’enviïn a casa els 
alumnes que tenen polls. Des de la Junta es contesta que ja hi ha hagut altres casos. 
.Hi ha famílies d’alumnes de 5è i 6è que s’han queixat ja que a les classes d’anglès 
es passa la pel·lícula El senyor dels anells, pel·lícula classificada com a no apta per 
menors de 13 anys. S’ha fet arribar la queixa a l’ED, però aquest no ha traslladat la 
queixa al mestre, s’ha tornat a insistir per segona vegada. 
.Hi ha 62 inscrits per la rua de Carnestoltes de l’AMPA. 
.Un grup de mares estan treballant en un capgròs en forma de bolet que serà el 
prototip pels que es volen treballar després amb les classes de P3 a 4rt. L’objectiu és 
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fer-ne uns quants amb l’ajuda de mestres, alumnes i pares, i que estiguin llestos per 
la cercavila de final de curs. Des de l’escola volen saber les hores que hi haurien de 
dedicar. 
 
 
 
 
I sense més qüestions a tractar, es dóna per acabada aquesta Junta Ordinària 
 
Moià, a 5 de març de 2014. Signen l’acta 
 
 
Montse Tortadès      Imma Bover 
Presidenta       Secretaria  
 
 


