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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 17 de setembre de 2014 

 

Assistents: Assistents: Montse Tortadés (presidenta), Jordi Crespiera (tresorer), 

Imma Bover (secretària), Gemma Alibés, Aurori Camacho, Gemma Gómez, 

Anna Gonzàlez, Ester Guiteras,  Marina Jimenez del Barco, Montse Picanyol, 

Maite Serracarbasa, Núria Soldevila, Sílvia Vicedo 

 

Comença la reunió de Junta seguint l’ordre del dia: 

 

1.Altes i baixes de la Junta. Per aquest curs que comença, les baixes de la 

Junta de l’AMPA, per motius diversos, han estat les següents: 

Carlos Broncano, Marta Burdó, Alba Creus, Cristina Gustà, Noe Rofes, Mª 

Àngels Romero, Eva Roger i Carme Vilardell. 

I les altes: 

Gemma Gómez, Marina Jiménez del Barco, Núria Soldevila i Sílvia Vicedo. 

 

2. Comissions.  

Hi ha la proposta de reduir les comissions per tal de fer més efectiva i eficaç la 

feina de la Junta. Es parla de que no hi hagi persones responsables directes tal 

com s’havia fet fins ara, sinó que la feina que va sorgint es faci entre tots. Per 

volum de feina i de gent que som a la Junta finalment es desestima aquesta 

proposta, ja que tal vegada en faria més complicat el seguiment i tota la 

responsabilitat recauria en la figura de la presidenta. 

Sorgeix la idea de fer un logo per l’Ampa amb la participació de les famílies. 

Es vol preparar un concurs de cara Sant Jordi, la Núria s’ofereix a organitzar-

ho. 

Repàs de les comissions, reubicació de la gent: 

 

Extraescolars: Queda formada per Maite, Imma i Eva. Aquest comissió 

assumeix Casals, amb la Mireia, ja que actualment només s’organitzen els 

d’estius.  

 

La comissió de Famílies d’acollida desapareix, ja no hi ha la necessitat 

d’acompanyar les famílies nouvingudes, ja que el nombre ha disminuït. 

 

Aula d’estudi / Alfabetització: Montse P. i Marina. Per tal que l’Aula funcioni 

cal trobar més voluntaris, per tal que puguin fer torns rotatius i poder atendre 

un major nombre d’alumnes. Establir una reunió amb els mestres per tal que el 

projecte pugui tirar endavant amb garanties. 

Pel que fa a alfabetització la voluntària que ho havia portat el curs passat, la 

Rosa Plans, no pot continuar. Cal buscar una altra persona. 

http://www.ampaescolapublica.moia.cat/
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Reutilització: A la Mireia se li afegeixen la Gemma A. i la Maite. 

 

Pàgina web i facebook: continuen l’Eva i l’Imma, amb col·laboració de les 

comissions que van passant informació a publicar. 

 

Revista de l’escola: Gemma A., Aurori, Maite i Núria 

 

La  Tosca: la Sílvia P., continua com articulista. 

 

Consells Escolars: Montse T. pel consell escolar de l’escola, i la Marina pel 

consell escolar municipal. 

 

Loteria: Eva, Anna P. i Montse P. Aquest any es tornarà a fer des de Loteries de 

Moià, ja que s’han ofert a imprimir les butlletes si es compren més de 3.000€ o 

més. L’Ampa en compra 6.000€. 

 

Gegants: Amb Montse P. i Aurori, passen a assumir la comissió de samarretes, 

amb l’Anna P. Es parla de tornar a engegar el tema de fer dessuadores de 

cara l’hivern. S’encarregaran una dessuadora de cada talla per tal de fer-ne 

promoció. Queda clar que la venda es farà a demanda. 

Pel que fa als gegants calen noves idees per incentivar a les famílies per tal 

que participin a les sortides. 

 

Menjador: Continuen la Gemma A. i la Montse T. S’incorpora la Marina. 

 

Xerrades: Ester i Montse T. Es buscaran xerrades gratuïtes que puguin interessar 

a les famílies. Idea de crear un “Espai Família”, pensat com a lloc de trobada i 

de debat, que podria ser guiada per pares de l’escola relacionats amb el 

món de la pedagogia i l’educació. 

 

Festes: Gent de la Junta en general. A més de les festes on l’AMPA ja 

participa: Sant Jordi, carnestoltes, final de curs... La Sílvia V. comenta que es 

podria proposar a l’escola fer quatre activitats l’any relacionades, o no, amb 

el calendari festiu. Seria una manera d’incentivar la participació dels pares a 

l’escola, i que poguessin treballar conjuntament amb els mestres i alumnes. 

Per tal de recollir aquest projecte la Sílvia V., prepararà un esborrany del 

mateix per presentar-lo a la Junta i posteriorment passar-lo a direcció, amb la 

intenció que l’incorporin al calendari lectiu, i que es pugui anar realitzant 

cada curs. 

 

Escola Verda: Continua la Dörte i s’incorpora la Montse P. per tal de donar-li 

un cop de mà en l’assistència a les reunions. 

 

Material de 2ona mà: Montse T., Jordi, Gemma A. i Núria. 

 

Desapareix la comissió de P.E.C. 
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Pati: Gemma A., Sandra, Silvia P. i Anna G. 

 

3. Preparació de l’assemblea general. Estat de comptes. 

S’acorda fer l’assemblea general el proper dimarts 7 d’octubre a les 21:00h 

amb l’ordre del dia següent: 

1. Renovació o aprovació de la Junta de l’AMPA 

2. Activitats: memòria 2013-2014 i projectes pel curs 2014-2015 

3. Reutilització dels llibres de text 

4. Lectura i aprovació, si s’escau, de la memòria financera del curs 2013-

2014 

5. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost pel curs 2014-2015. 

Impagats i quotes. 

6. Precs i preguntes. 

 

Es continuarà utilitzant el Power Point com a eina per fer la presentació, 

encara que es canviarà l’estructura: la feina feta i projectes es presentaran 

plegats i no es parlarà de comissions sinó de cinc blocs temàtics. 

El Jordi comenta que els impagats del curs passat sobrepassen els 1000€, unes 

17 famílies. D’aquestes quotes n’hi ha poques que es puguin recuperar ja que 

són de famílies que ja han deixat l’escola. 

 

4. Reunions de curs 

Els encarregats de parlar sobre les activitats de l’AMPA a les reunions de curs 

seran: 

P3 – Montse P. 

P4 – Sílvia V. 

P5 – Núria, Gemma G., Anna G., Ester i Marina 

1r. – Maite 

2n – Gemma G., Montse T. 

3r – Anna P. i Jordi 

4t. – Gemma A. 

5è – Anna G. I Sílvia V. 

6è – Gemma A. 

Per tal de preparar la reunió es passarà el full que es va fer servir de guió el 

curs passat. És necessari afegir-hi que es busquen voluntaris per l’Aula d’Estudi 

i gent per portar els gegants a les sortides. 

 

5. Menjador: revisió de menús i acollida matinal.  

Es va enviar un dels menús mensuals que confecciona l’empresa que 

actualment gestiona el menjador, Aramark, al Departament de Salut de la 

Generalitat, per tal que en fessin un estudi nutricional. Segons l'informe els 

aspectes a millorar són que s’utilitzen massa precuinats, falta fruita fresca a les 

postres i que no es fa servir  prou l’oli d’oliva. Aquest informe es presentarà a la 

propera comissió municipal de menjador. 

L’empresa vol modificar preus i condicions de l’acollida matinal, depenent si 

el nen esmorza o no a l’escola. De moment no es farà, ja que calia que 

l’empresa presentés la proposta abans d’iniciar el curs, per tal que 

l’Ajuntament ho pogués aprovar per ple. 
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6.Extraescolars 

El mateix dia, 17 de setembre, s’ha fet una reunió sobre les activitats 

extraescolars que organitza l’empresa Lignum i promou l’Ampa. Hi ha hagut 

poca assistència, però tant escacs com robòtica, noves activitats per a 

aquest curs, han tingut bona acceptació. 

S’ha decidit incorporar música per la franja de 1r a 3r. els divendres de 18:00 a 

19:30, per tal de donar continuïtat als alumnes que la van fer l’any passat. Es 

passarà un paper a part a les famílies. 

Aquest any s’ha canviat el pagament de la piscina, ara les famílies 

interessades cal que primer facin l’ingrés de la inscripció al compte corrent de 

l’AMPA, i l’AMPA faci l’ingrés del total a la piscina.  

 

7.Classes d’alfabetització.  

Cal cercar un nou voluntari/a per tal de poder dur a terme les classes a mares 

nouvingudes o immigrants, ja que la Rosa Plans plega. Es demanarà al 

Consorci del Moianès a veure si poden proporcionar algun voluntari/a. 

 

8.Revista 

La gent de la comissió queda per reunir-se amb les mestres Núria Carreño i 

Raquel de la Sierra per tal de valorar el projecte i com començar a donar-li 

forma. 

 

9.Precs i preguntes: 

- Ha arribat a l’AMPA la queixa d’una mare, ja que el primer dia d’escola els 

nens no podien beure aigua de les fonts i aixetes per un problema de 

filtracions, l’aigua no era potable. Es considera que es un fet puntual. Alguns 

mestres van permetre que els alumnes anessin a la sala de mestres a beure. 

- Una altra queixa és que a les entrades i sortides de l’escola no hi ha policia 

municipal per tal de regular el trànsit. Es farà una instància a l’Ajuntament per 

tal de demanar aquesta vigilància i també es portarà el tema al Consell 

Escolar. 

- Pati. Es va quedar amb l’ajuntament que de cara al setembre 

s’escombrarien les lloses i s’envernissarien les fustes entre altres manteniments. 

Cal reclamar que ho facin. 

 

 

I sense més qüestions a tractar, es dóna per acabada aquesta Junta 

Ordinària 

 

Moià, a 17 de setembre de 2014. Signen l’acta 

 

 

Montse Tortadès      Imma Bover 

Presidenta       Secretària  

 

 


