
 1 

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 22 de juliol de 2014 
 
Assistents: Assistents: Montse Tortadés (presidenta), Jordi Crespiera (tresorer), 
Imma Bover (secretària), Gemma Alibés,Anna Gonzàlez, Marina Jimenez del Barco, 
Montse Picanyol, Núria Soldevila 
 
Es presenten les noves incorporacions a l’AMPA, la Marina, que serà ratificada nova 
presidenta de l’AMPA a la propera assemblea general, i la Núria. 
  
Comença la reunió de Junta seguint l’ordre del dia: 
 
1. Revista. A l’últim consell escolar d’aquest curs s’afirma que hi haurà revista de 

cara el curs que ve. Per part dels mestres, la Raquel de la Sierra i la Núria Carreño, 
formaran part de la comissió per tirar aquest projecte endavant. Per part de l’Ampa la 
comissió queda configurada amb les persones següents: Gemma, Aurori, Maite i 
Núria. 
Al setembre es farà una primera trobada per tal de començar a posar idees en comú i 
preparar el número que sortiria a finals del 2n trimestre. 
Sorgeix la proposta de fer pagar 1€ simbòlic per la revista. 
 
2.Alfabetització. Sembla que la Rosa Plans, té previst continuar de cara el proper 
curs. Queda clar, però, que cal informar-la de les activitats de l’escola, i estar més al 
cas per si necessita ajuda i que se senti acompanyada en tot moment. També cal 
tornar-li a repetir, que el tema del material que s’utilitzi durant les classes, va a càrrec 
de l’Ampa. 
 
3. Aula d’estudi. Falten voluntaris. Per tal de fer extensiu el projecte i que s’apunti 
més gent a col·laborar, cal que els mestres siguin més insistents, i fer-ne més incís a 
les reunions d’inici de curs. A l’hora també cal cercar un compromís més ferm de cara 
els voluntaris que s’apunten. És important informar a les famílies del perquè els seus 
fills assisteixen a l’Aula, i quina feina s’hi fa. 
Es farà una reunió a l’inici de curs amb els mestres i part de la Junta. 
 
4. Nou formulari de dades per les famílies. Amb l’excusa que cal revisar els 

comptes corrents dels socis per afegir el codi IBAN, es passarà un formulari on es 
demanarà a les famílies l’ús de les dades personals per part de l’Ampa així com la 
cessió dels drets d’imatge. 
Per les altres noves del curs 2014/20145 ja s’havia de repartir el nou formulari, però 
per error, encara es va donar el vell. 
 
5. Extraescolars. L’oferta per al proper curs varia i s’incorpora Robòtica – a través de 
Ausatel, 45€/mes per alumne -  els divendres per alumnes de 1r a 6è. Ja no es farà 
teatre, ni atletisme per la franja de 1r a 3er. Per altra banda s’està gestionant poder 
incloure-hi escacs.  
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L’empresa Lignum apujarà una mica el preu, per prevenir les baixes que s’efectuïn 
durant el curs. Els fulls per a les inscripcions es passaran el primer dia de curs, i es 
farà una reunió informativa el dimecres 18 de setembre. 
Pel que fa a la piscina de Caldes també apuja la quota anual i canvia la forma de 
pagament: tant es pot pagar amb targeta de crèdit, la família s’ha de desplaçar a 
Caldes abans de començar piscina, o bé que ingressin la quota al compte corrent de 
l’AMPA i des de l’AMPA es fa un traspàs a la piscina de Caldes abans del 24 
d’octubre. 
 
6. Consell Escolar. Es fa un resum de l’últim Consell escolar.  

Es van passar el número d’inscripcions de cara el curs 2014/2015. A P3 hi ha 50 
inscrits més dos alumnes que esperen plaça. 
El consell escolar s’adhereix al Manual de Resistència contra la Lomce, ja se’ls ha 
passat l’escrit corresponent. 
Es valora positivament la festa de final de curs, malgrat el replantejament que es va 
fer a causa de la pluja. Poca assistència a la jornada de portes obertes de les aules. 
S’ha enviat una carta de reclamació als Serveis Territorials de la Catalunya Central 
reclamant més hores per l’EAP, ja que actualment li és molt difícil atendre als 
alumnes que ho necessiten. 
Com que la Mª Àngels Romero deixa al càrrec de representant de l’AMPA al Consell 
escolar, es decideix amb tots els vots a favor que la substitueixi la Montse Tortadès, 
que passarà a tenir el càrrec de vicepresidenta. S’adreçarà l’escrit pertinent a al 
director i posteriorment al Consell. 
 
7. Mercat de segona mà. La Núria s’afegeix a la comissió. La gent de la comissió 
queda per fer inventari abans que comenci el curs, per tal d’actualitzar el llistat. 
 
8. Menjador. La Marina s’afegeix a la comissió. Està prevista una reunió en breu amb 

la regidora. 
 
9. Casal de setembre. Abans no comença l’escola, al mes de setembre hi ha dues 
setmanes senceres -exceptuant  l’11 de setembre festiu-, es planteja si es podria fer 
casal. Primer cal demanar a l’ajuntament si tenen previst fer algun tipus de 
manteniment, i després parlar amb Bibmbirimboies per tal que facin un sondeig entre 
les famílies que han participat al casal d’estiu a veure si interessa.     
 
10. Trobada gegantera del 26 de juliol. Cal fer una crida per a través de tots els 
mitjans: facebook, delegats... per tal de convocar gent que pugui portar els gegants. 
 
 
I sense més qüestions a tractar, es dóna per acabada aquesta Junta Ordinària 
 
Moià, a 22 de juliol de 2014. Signen l’acta 
 
 
Montse Tortadès      Imma Bover 

Presidenta       Secretària  
 
 


