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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 15 de maig de 2014 
 
Assistents: Montse Tortadès (presidenta), Marta Burdó (vicepresidenta), Imma Bover 
(secretària), Gemma Alibés, Mireia Lorente, Montse Picañol,  Eva Roger, Mª Àngels 
Romero, Sandra Sánchez 
 
Comença la reunió de Junta seguint l’ordre del dia: 
 
1.Sant Jordi. De samarretes se n’han venut poques. Pel que fa a les coques que es 
van comprar a cal Bou, en van fer uns talls massa grossos i no en va sobrar pels 
pares. Des de cal Bou mateix van proporcionar unes bosses individuals que va alentir 
el procés a l’hora de fer el repartiment. El cost de les coques ha estat de 
3,80X75=285€. No hi va haver massa gent a l’hora de fer el repartiment. 
De la festa del Sant Jordi se n’ha fet un escrit per La Tosca 
 
2. Festa Final de curs, dissabte 14 de juny. Es començarà a les 15:30h amb portes 

obertes a l’escola, amb projecció de fotos a les aules on sigui possible, tots aquells 
mestres que no tinguin cap compromís hi assistiran. A les 16:00 hi haurà l’actuació de 
teatre de 6è.  A les 17:00h cercavila amb la Berta Forcada i la Anna Casas, que 
seguiran un fil argumental que es mantindrà en secret fins el dia de la festa. Es 
començarà a la Pl. del CAP, amb música en viu, continuant per la Pl. de l’Ajuntament, 
on es pintaran cares i Pl. de l’Església on hi haurà balls dirigits. Després a sopar a 
l’escola, amb música en directe de fons i el correfoc final. L’Ampa ofereix el pica-pica, 
les begudes... En cas de pluja la majoria d’actes es farien al Pavelló. 
El dia 14 de juny coincideix amb la manifestació de Somescola a Barcelona, 
s’aprofitarà un dels escenaris per llegir el manifest reivindicatiu. 
 
3. Casal d’estiu. Es confirma que es durà a terme amb l’associació Bimbirimboies, 

amb Berta Forcada, Gemma Forcada i Aniol Bach al capdavant, que ja van fer el 
casal l’any passat. El 26 de maig a les 9 del vespre es farà la reunió informativa. Serà 
dos euros més car per setmana que l’any passat. S’ha d’arribar a un acord amb 
l’empresa del menjador per preus i monitoratge. També es reuniran amb l’escola pels 
saber quins espais es poden utilitzar i si es pot fer servir el Pavelló per passar-hi una 
nit. 
 
4. Casalet de juny. De cara les dues últimes setmanes d’escola que hi ha jornada 

intensiva, l’empresa Lignum, que actualment ofereix les activitats extraescolars, 
oferirà el casalet de juny, totes les tardes de 15:00 a 17:00. Ja s’han repartit els 
papers a l’escola, hi ha temps fins al 22 de maig per fer la inscripció. 
Hi ha dues noves propostes de cara el proper curs com activitats extraescolars: els 
escacs, s’intentarà cercar un monitor de Moià, i la robòtica, a través d’una empresa de 
Tona. Es demana a Lignum si pot fer el primer contacte. 
 
5. Revista. Finalment no aquest curs no es farà la revista de l’escola.  
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En una primera reunió de l’equip directiu (ED) amb l’Ampa va semblar que la revista 
podia tirar endavant només si l’Ampa se’n feia càrrec. Així doncs, des de  l’Ampa 
s’havia fet un primer contacte amb els professors de cada curs, i la majoria 
semblaven il·lusionats per la continuïtat de la revista i predisposats a col·laborar. 
Però des de la direcció es va prendre la decisió de no col·laborar i de mantenir l’acord 
del claustre de no fer la revista.  
Des de l’ED se’ns comunica que si aquest curs es vol fer una revista aquesta ha de 
ser exclusivament de notícies sobre l’Ampa. 
Malgrat aquesta negativa des de l’Ampa es continua apostant per la continuïtat de la 
revista, es pensa que es una via vàlida de comunicació de l’escola amb les famílies i 
que és una eina que els alumnes poden fer servir per treballar a l’escola. Així doncs, 
s’intentarà que l’ED es comprometi a la continuïtat de la mateixa de cara el proper 
curs. 
Al proper Consell Escolar es farà una pregunta sobre aquest tema. 
 
6. Projecte pati. Aquest curs es dóna per acabada una primera fase. De cara el 

proper curs s’ha de demanar pressupost per refer el sorral. 
 
7. Protecció de dades. De cara el proper curs es passarà a les famílies un paper a 
les famílies per tal d’actualitzar el compte corrent amb el codi IBAN i també 
s’aprofitarà per demanar el consentiment sobre el dret d’imatge.  
S’ha fet la petició a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades de registrar el fitxer de 
l’AMPA que conté dades personals dels associats. 
 
8. Taller de capgrossos. S’ha fet 11 capgrossos, s’han de reforçar de l’interior i 
s’espera que de cara la sortida de gegants de l’1 de juny estiguin llestos. Hi ha hagut 
els voluntaris suficients per dur-los a terme, ja que s’han anat fent per classes.  
 
9. Reutilització de llibres. S’organitzarà de cara el proper 16 i 17 de juny. Es 
passaran papers a les classes per tal que els pares es comprometin. Cal parlar amb 
l’ED per ultimar els detalls. 
Estaria bé incloure la reutilització de diccionaris, atles i llibres de lectura, ja que 
s’utilitzen durant uns cursos i prou. Actualment l’escola disposa d’un fons per poder-
ho fer. 
 
10.  Catifes de flors. S’ha demanat la participació de l’AMPA per fer catifes de flors 

als carrers per Corpus. Al coincidir amb els últims dies de curs es desestima la 
participació. 
 
11. Arbre fruiter. Mercè Soler, mestre de l’escola, va assistir a una reunió amb 

l’Ajuntament sobre el tema, i sembla que no hi ha massa intenció de variar el format 
actual, així doncs no s’anirà a cap més reunió. També va sorgir la proposta de 
renovar el Parc Municipal, per acostar-lo més al poble, en aquest cas l’escola sí que 
hi participaria. 
 
12. Precs i preguntes: 

- Jornades solidàries: el 24 de maig hi ha les jornades solidàries a Moià que organitza 
Desperta Espurnes i participen els gegants de l’escola. Se’n farà difusió al Facebook. 
- Es demanava la col·laboració de l’Ampa per presentar un vídeo sobre les activitats 
de l’Ampa el 17 de maig, a una acte organitzat per la Fundació Bofill, però no hi ha 
temps fer fer-lo ni gent per anar-hi. 
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- El 24 de maig, també a Barcelona i en el marc de les “Famílies amb veu”, també es 
demana la col·laboració de l’Ampa per tal de presentar-hi un power point d’uns cinc 
minuts on s’expliqui alguna de les seves experiències. Només es presta voluntària per 
anar-hi la presidenta. 
- Es parla del fet que des de l’escola es deriven molts pocs nens cap al Centre de 
salut mental per a infant i joves Manresa (CSMIJ, CSAM) per problemes d’altres 
capacitats, hiperactivitat, TDHA..., es preguntarà a l’ED. 
La Mireia explica que és un procés molt lent: quan el tutor detecta el problema, es 
parla amb les famílies, aquest es deriva a l’EAP (Avaluació i Atenció 
Psicopedagògica), que ha d’elaborar un informe, aquest procés pot durar 2 anys. 
Per altra banda, el pediatre pot derivar directament els nens/es als centres pertinents. 
-Es constata que des de l’ED no ha fet cap acció envers la co-tutora de 5èA. 
-Menjador, no hi ha queixes, malgrat que extraoficialment els mestres s’han queixat 
del menjar a un membre de la Junta. 
 
 
  
 
 
I sense més qüestions a tractar, es dóna per acabada aquesta Junta Ordinària 
 
Moià, a 15 de maig de 2014. Signen l’acta 
 
 
 
Montse Tortadès      Imma Bover 

Presidenta       Secretaria  
 
 


