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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 2 d’abril de 2014 
 
Assistents: Montse Tortadès (presidenta),Marta Burdó (vicepresidenta), Imma Bover 
(secretària), Gemma Alibés, Aurora Camacho, Alba Creus Anna Gonzàlez, Montse 
Picañol,  Mª Àngels Romero,  Maite Serracarbassa, Sílvia Ruiz 
 
Comença la reunió de Junta seguint l’ordre del dia: 
 
1.Projecte pati. Per continuar amb l’adequació del pati de sorra de moment no fa 
falta que vingui en Munné. Des de l’escola es proposarà a les famílies que portin terra 
per omplir les jardineres – que es faran amb els pneumàtics- i també elements 
decoratius per la biblioteca. 
Pel que fa els troncs, hi ha la soca que es traurà, i s’han d’acabar de llimar els troncs 
ja que encara queda alguna estella. També cal llimar les bobines abans de col·locar-
les com a taules, i collar els pneumàtics amb brides. Per tal de dur a terme aquestes 
feines es farà una crida de voluntaris pel proper dilluns 14 d’abril. 
  
2.Sant Jordi. S’ha de concretar si la festa de Sant Jordi es farà el 23 o el 24 d’abril, i 

llavors, com cada any l’AMPA, després de les actuacions, oferirà el berenar a base de 
coca i xocolata, es demanaran voluntaris per fer els paquets de coca per repartir a les 
classes. Hi haurà parada de samarretes Aquest dia s’inaugurarà la remodelació de la 
biblioteca.   
 
3.Revista Super Sopa. Davant la negativa de l’escola de continuar amb la revista, 

des de l’AMPA es crea una comissió, formada per l’Aurori, la Marta, i la Maite, i a 
l’espera que s’apunti més gent, per tal d’elaborar un projecte i presentar-lo a aquells 
mestres que hi semblin interessats. La idea és fer una revista per any, i que el 
contingut faci referència a les diferents activitats de l’escola, buscant la implicació dels 
mestres i alumnes. 
 
4.Consell Escolar. Es va parlar que es deixava de fer la revista des de l’escola. Va 
sortir el tema d’un veí que es queixa de les pilotes que cauen el seu hort. Es va 
aprovar el pressupost 2014 de l’escola. La presidenta demana que se l’avisi uns dies 
abans del Consell Escolar, per si l’AMPA hi ha de fer alguna aportació. 
 
5. Article La Tosca. Sorgeix la proposta de fer un article sobre la diada de Sant Jordi: 

concurs de punts de llibre, llegim al carrer, inauguració de la biblioteca, actuacions a 
l’escola i berenar. 
  
6.Taller de capgrossos. La Montse Picañol i l’Aurori han parlat amb en Carles i la 

Joana de l’ED, i se’ls ha ensenyat el prototip. A partir del 5 de maig es començarà a 
fer-lo a les classes, de P3 a 4rt, la idea es que en surtin 12. Es buscaran voluntaris 
que puguin ajudar durant les tardes que duri el taller.  
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L’escola hi posa la pintura, la cola i la cartolina. El paper de diari necessari és fàcil 
d’aconseguir, caldrà comprar la reixa. 
La comissió de gegants informa que l’associació Desperta Espurnes ha demanat que 
el dia 24 de maig puguin sortir els gegants de l’escola durant la Jornada Solidària, 
primer se n’informarà a direcció, i després s’hi assistirà. 
La trobada gegantera es farà el proper 1 de juny. 
Ja hi ha una petita orquestra que assaja els dimecres a la tarda, tres adults: Julià, 
l’Andreu i la Montse P., i dos alumnes en Genís Soler i la Núria Rosselló. 
 
7. Arbre Fruiter. Des de l’ajuntament tenen ganes de donar una aire nou a la Festa 

de l’Arbre Fruiter, que se celebra cada any al 17 d’agost. La seva idea és aglutinar 
totes les entitats vinculades al medi ambient.  
L’escola, com Escola Verda, té algun projecte, com el de “Camins Segurs” que es 
podria incloure dins la Festa. La intenció és que un projecte que es treballi durant el 
curs  escolar, i el dia de la Festa s’exposi.  
Des de l'AMPA s'entén que la seva participació ha d'estar vinculada amb la 
participació de l'escola. La Mercè Soler, mestra,serà membre del Consell de l'Arbre 
Fruiter, des d'on s'intentarà trobar l'encaix entre els projectes medi ambientals de les 
diferents entitats, incloent els de l'escola. 
 
8. Xerrada “Eduquem amb intel·ligència emocional”. Es fa una bona valoració de 
l’assistència i participació de les mares i pares. La ponent ha enviat un dossier que es 
penjarà a la web i al facebook. 
 
9. Carnestoltes. Es valora positivament la participació de l’AMPA a la rua de 
Carnestoltes d’aquest any. Hi van participar més de cinquanta persones.  
 
10. Casal d’estiu. La gent de Bimbirimboies sembla que podran tornar a fer el casal 

d’estiu, primer han de resoldre certs problemes burocràtics, i un cop resolts faran 
arribar a la comissió el sí definitiu. 
 
11. Menjador. El passat 24 de març hi va haver reunió de la comissió de menjador 

amb l’Ajuntament, representat per Glòria Mascaró, l’escola, amb Montse Bach, els 
monitors, amb Júlia Sanjuan, i l’empresa Aramark , amb en Juan. 
El contracte encara no s'ha pogut veure i el compliment de les ràtios no està clar: 
l'empresa no passa les dades del nombre d'alumnes que es queden a dinar 
separades per edats, infantil i primària, tal i com estipulades les ràtios per contracte. 
Per tal de solucionar el tema de si un/a nen/a ha de fer dieta un dia puntual, cal que 
de P3 a P5 s’avisi al mestre, i a partir de 1r s’avisi a cuina o es deixi un paper a la 
bústia. 
Es van tractar algunes queixes, des de l’escola, com el fet que hi ha nens/es que 
afirmen que només disposen d’una hora per dinar, i des de l’escola bressol, que els 
berenars són molt minsos. 
Per altra banda des de l’empresa es demana que els dies de pluja es pugui utilitzar 
un espai tancat, com el poliesportiu, i també utilitzar el material de l’escola, a l’hora 
d’esbarjo. 
Les queixes sobre rebuts mal comptats i cobrats sembla que va a menys, cal que 
quan es detecti algun error, les famílies n’informin ràpidament. 
S'ha demanat a l'empresa que sigui més específica a l'hora d'elaborar els menús, i les 
famílies puguin saber quin tipus d'aliment han menjat els seus fills, així com que 



 3 

s'adequïn a les recomanacions de la Guia: "Alimentació Saludable a l'etapa escolar" 
del Departament de Salut donat que s'hi observen certes desviacions. 
 
12. Precs i preguntes: 

- El tutor de 5èA estarà de baixa per permís patern durant un mes, de moment hi ha 
l’antiga tutora, Isabel Yzaguirre, a l’espera que arribi un nou substitut. 
Referent a les pel·lícules no aptes per majors de 13 anys que passava el professor 
d’anglès a 5è i 6è, sembla que ja està solucionat, però el fet és que continua passant 
pel·lícules subtitulades en anglès, sense fer-hi un treball previ o posterior. 
-Es demana qui ha acabat de pintar la biblioteca, segons sembla han estat els 
mestres, encara que les prestatgeries s’han portat a una empres privada per tal que 
les pintessin, ja que a l‘hora la pintura no s’hi adheria. 
-Festa final de curs. Els pares organitzadors de 5è, juntament amb l’AMPA, aniran a 
parlar amb l’ED de l’organització de la festa, per tal de coordinar horaris. Un grup 
d’ex-alumnes s’han ofert per fer un concert. 
La festa de comiat que els pares de 6è ofereixen als seus fills, no coincideix amb el 
dia de la festa, serà el dia 20 i es farà un sopar. Sorgeix la proposta que el dia 14 
també aprofitin algun dels escenaris per fer algun tipus de comiat.  
 
 
I sense més qüestions a tractar, es dóna per acabada aquesta Junta Ordinària 
 
Moià, a 2 d’abril de 2014. Signen l’acta 
 
 
 
Montse Tortadès      Imma Bover 
Presidenta       Secretaria  
 
 


