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AMPA de l’Escola Josep Orriols i Roca 
c. Miquel Vilarrúbia, 12 

08180 Moià  tel. 93 830 05 19 

www.ampaescolapublica.moia.cat 

ampa@ampaescolapublica.moia.cat 

 
 

Acta de la reunió de junta del dia 28 d’octubre de 2014 

 

Assistents: Marina Jiménez del Barco (presidenta), Jordi Crespiera (tresorer), 

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

Anna Gonzàlez, Montse Picanyol, Sandra Sánchez, Montse Tortadès, Eva Viñas 

 

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

 

1. Recull dades Ampa. Hi ha a la vora de 100 famílies que encara no han 

retornat el full on l’Ampa demanava les dades personals i el número de 

compte per tal d’incorporar el codi IBAN. Això fa que s’hagin de recuperar els 

comptes del curs passat i adaptar-los. 

El dia 10 de novembre es passarà el primer rebut de la quota Ampa. 

 

2. Reunió subvencions ajuntament. El passat 24 d’octubre l’ajuntament va 

convocar les diferents associacions i entitats del poble per tal d’anunciar-los 

que abans d’acabar l’any es destinaran uns 100.000€ per pagar el deute que 

l’ajuntament té amb les entitats. El deute prové del compromís adquirit per 

l’anterior alcalde, que es va comprometre a subvencionar les entitats. Ara bé, 

es pagarà aproximadament un 50% del deute, i s’haurà de renunciar a l’altre 

meitat. 

En el cas de l’AMPA se li deuen les subvencions del 2009 i del 2010, rebria uns 

400€, cal presentar factures d’aquesta època per tal de justificar la recepció 

de l’import. Manquen les factures del 2009, caldrà parlar amb la Glòria 

Mascaró, l’antiga tresorera. 

 

3. Valoració de l’Assemblea General. Es considera que la presentació va ser 

amena, encara que l’assistència continua essent baixa, la majoria d’assistents 

eren pares/mares de P3, delegats i gent de la Junta.  

A l’assemblea va sorgir el tema de l’ensenyament de la llengua anglesa al 

cicle infantil, és una demanda que es traslladarà a l’ED. 

Arran de la baixa assistència surt el tema que a les reunions d’inici de curs per 

classe, l’assistència també va ser baixa, en la majoria de classes no es va 

arribar al 40%. També es comenta que els pares de 1er troben a faltar una 

reunió abans de curs, ja que tant pel que fa a les rutines diàries, com la 

metodologia de treball, de P5 a 1r, el canvi és evident. Es comentarà amb 

l’ED. 

 

4. Reunió amb els delegats. Els delegats van agrair aquesta primera reunió 

amb la presidenta de la Junta, que a l’hora els va insistir amb el seu paper 
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fonamental com a transmissors de la informació, i difusors de les diferents 

activitats de l’Ampa.  

Davant la necessitat que tenen els delegats de contactar amb les famílies de 

cada classe, des de l’Ampa no se’ls pot facilitar el contacte, des de l’escola 

tampoc no els permeten distribuir informació a través dels alumnes, així que és 

una tasca que cada delegat s’haurà de treballar. 

Se’ls va passar el full d’activitats festives1 previstes en motiu del Nadal/hivern, 

de Sant Jordi... i els va semblar bona idea.  

Alhora alguns pares varen comentar que a banda d’aquestes tasques que 

l’Ampa també vetllés pel bon funcionament del PEC (Projecte Educatiu de 

Centre) i que intentin evitar diverses situacions que sembla ser, han perjudicat 

a l’alumnat. Es comenta que això es traslladarà a l’ED.  

Se’ls passarà l’acta de cada reunió de Junta per correu electrònic així com 

totes aquelles informacions rellevants que cal fer difusió a totes les famílies.   

 

5. Loteria. Sembla que s’està venent força bé, però es desestima de fer-ne 

més números, ja que a dia d’avui, dels 160 talonaris que es van repartir entre 

els delegats, només se n’han retornat 60. 

 

6. Menjador. Es repassa la reunió de nivell municipal, que es va fer el passat 16 

d’octubre. Entre els assistents hi havia el representant de l’empresa Aramark, 

de part de l’ajuntament la regidora Glòria Mascaró, i la Glòria Aubach en 

qualitat de secretària, la Sandra Sánchez de l’escola bressol, la Núria, com a 

representat de l’Ampa de l’escola bressol, la Gemma Alibés com a 

representant de l’Ampa de l’escola pública, i en Carles Suero director de 

l’escola pública.  Es van tractar els punts següents: 

- Primer de tot es demana un canvi d’hora per a la propera reunió (aquesta es 

va fer a les 9:30 del matí) 

- Sobre la modificació dels preus de l’acollida matinal de moment no s’ha 

presentat res a l’ajuntament, continuen com fins ara. 

- S’han pogut aconseguir les ràtios del curs passat, però d’aquest encara no 

les han rebut a l’ajuntament 

- De part de l’Ampa de l’escola es repassa el contracte on s’especifica que 

els alumnes de P3 poden fer migdiada durant tot el curs, i no només fins Nadal 

com es va fer al curs passat. 

Es parla del cas d’una persona que està contractada per a treballar a la 

cuina i que sovint se li assignen funcions de monitora. El coordinador de 

monitors és en Marc, el cap de cuina, que segons l’ajuntament és un mal 

coordinador, ja que per qualsevol problema s’ha d’acabar recorrent al Juan 

d’Aramark. 

Es torna a dir que el menú es passi en paper als alumnes que es queden fixes. 

Després de les recomanacions del Departament de Salut de la Generalitat 

s’han introduït algunes millores en els menús. En teoria el menú s’hauria de 

passar 15 dies abans a l’ajuntament per tal que hi donés el vist i plau, però des 

de l’ajuntament es va dir que no calia. 

                                                
1 Consultar full annex 
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S’havia reivindicat que els alumnes després de dinar es poguessin raspallar les 

dents, aquest curs ja poden fer-ho. 

Per que fa a l’estona d’esbarjo dels alumnes que es queden a dinar hi ha la 

queixa que l’escola no deixa part del material per jugar, sobre tot els dies que 

plou i s’han d’estar al pavelló. 

Es constata que hi ha diferències en el menú entre els alumnes que mengen al 

primer o segon torn, això indica una mala previsió. 

Als alumnes fixes que van de colònies, si avisen abans, no se’ls conrarà. 

A l’inici de curs no s’ha passat cap paper informatiu sobre el funcionament 

del menjador. 

-L’escola bressol també presenta queixes sobre el tipus de menjar que se 

serveix i que no està a la temperatura adequada, entre d’altres. 

-Per part del professorat de l’escola, comenten que aquest any hi ha més 

beques menjador, que es paguen abans, però que aquestes no cobreixen el 

100% del preu de tiquet, i a més han deixat compactar l’import, fet que 

comporta problemes a l’hora de calcular el imports que han d’abonar les 

famílies. 

Es queixen que aquest any han de dinar en una taula al costat dels alumnes i 

que aquells que fan dieta se’ls serveix bàsicament pollastre.  

 

7. Calendari activitats Ampa. S’ha parlat amb direcció sobre les activitats que 

vol fer l’Ampa per tal de fer més visible la participació dels pares a l’escola. 

Tant les previstes per Nadal, per Carnestoltes, per Sant Jordi o la primavera, les 

han passat per claustre. L’única que han rebutjat els mestres ha estat la de 

tornar a fer la rua de carnestoltes amb els alumnes.  

Amb la idea de potenciar la interculturalitat es parla d’organitzar un berenar 

amb la participació de les famílies nouvingudes, tal vegada per Sant Jordi 

seria una bona ocasió. Està per veure el com i de quina manera. 

De cara Nadal, concretament el dia 21 de desembre a la tarda, s’organitzarà 

un “Quinto” al pavelló de l’escola. La idea és recollir donatius de les diferents 

botigues i empreses del poble, i que el regal final sigui un sopar o estada. Hi 

hauria servei de bar. 

Des de la comissió d’extraescolars sorgeix la iniciativa de que es creï un Escola 

de Pares on els pares puguin anar a l’escola a fer classes d’anglès -a través de 

l’empresa Lignum -, de zumba –a través d’un monitor-... estaria bé que fossin a 

la mateixa hora de les extraescolars. Es parlarà amb direcció, i si els sembla de 

tirar-ho endavant, es parlarà també amb l’ajuntament. 

 

8. Aula d’estudi. Actualment hi ha 6 voluntaris fixes i 4 en reserva. S’ha donat 

forma al projecte i s’ha portat a direcció, ara cal que diguin quins alumnes hi 

haurà i a partir d’aquí organitzar els grups, i fer una primera reunió dels 

voluntaris amb els mestres. 

Els dies que es durà a terme l’Aula d’Estudi seran el dilluns, el dimecres i el 

divendres amb 4 alumnes per dia i 2 voluntaris. 

 

9. Alfabetització. Ara es fa els dilluns al matí i les classes les dóna la Marta del 

Consorci del Moianès. El primer dia només hi va haver l’assistència d’una 

mare. 
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10. Revista. La comissió mixta Ampa/mestres funciona, ja s’ha passat per 

claustre la proposta i els mestres estan disposats a facilitar escrits i fotografies 

per a la revista. 

 

11. Festa final de curs. Es proposa que sigui els dissabte 13 de juny, cal passar 

la proposta pel Consell Escolar Municipal.  

Els pares de 5è s’han reunit i ja tenen un primer esbós de tal com volen 

organitzar la festa: 

-Al matí caminada amb joc de pistes 

-A la tarda: actuacions de les diferents classes (amb petits gags), després joc 

amb inflables i diferents tallers, actuacions multiculturals, sopar de carmanyola 

i correfoc. HI hauria també servei de bar i creperia. 

 

12. Precs i preguntes: 

. Dessuadores, es farà la comanda d’una dessuadora de cada talla per tal de 

començar a vendre-les. S’apujarà un parell d’euros el preu, per tal que 

l’Ampa n’obtingui un mínim benefici. 

. Queda pendent per a la proper reunió: preparació de Carnestoltes, repassar 

l’acta de la reunió de Junta i mestres, per tal de recordar temes pendents. 

 

 

  

 

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

Ordinària 

 

Moià, a 28 d’octubre de 2014. Signen l’acta 

 

 

Marina Jiménez del Barco    Imma Bover 

Presidenta       Secretària  
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ANNEX 

PROPOSTA ACTIVITATS AMPA-ESCOLA 

 

Primer trimestre. Tardor-Hivern. (setmana de l'1 al 5 de desembre) Decoració de l'escola per 

donar la benvinguda al fred. Tallers de decoració dels arbres, porta d'entrada a l'escola pel 

pati i porta d'entrada per secretaria, i decoració de les finestres. 

 P3-P4-P5-Primer-Segon. Taller de borles de colors per a penjar a racons de cada una 

de les finestres que donen al pati. Borles de diferents mides fetes amb bosses d'escombraries 

de diferents colors. 

 Tercer i Quart. Decoració dels arbres amb pots de iogurt, ampolles de plàstic, i 

diversos recipients reciclats decorats amb paper de seda de colors i enganxats amb cola. 

Cinquè i Sisè. Construcció de l'arbre dels desitjos. Construcció d'un arbre fet amb 

branques caigudes del terra, de diferents mides. Un arbre gran que podria situar-se en un 

racó de la pista de bàsquet-fútbol. Al costat de l'arbre, hi haurà una caixa gran de fusta, 

plena de papers rectangulars on tothom, petits, grans, avis, amics, cangurs, veïns hi podran 

penjar els seus somnis-desitjos. 

                                               

Segon Trimestre. Hivern-Primavera. Durant aquests mesos, es succeeixen dos festes 

tradicionals a considerar: Carnestoltes i Sant Jordi. 

Carnestoltes. la setmana de Carnestoltes des de l'escola, es donen unes instruccions 

que dóna el rei Carnestoltes. Instruccions de vestimenta i altres condicions. Intentar 

aconseguir que cada matí-migdia-tarda, aparegués el rei Carnestoltes per l'escola donant 

la benvinguda, confirmant que tothom hi participa, rient, ballant, fent cercavila per arribar a 

les classes.  

Per altra banda, els podríem tornar a proposar de fer una setmana de tallers per fer disfresses 

de material reciclat amb una temàtica comú per a tota l'escola, i sortir de rua pel poble el 

divendres per la tarda. Potser és moment de reprendre aquesta iniciativa. 

 La proposta de què aparegui el rei Carnestoltes per a donar la benvinguda a l'escola cada 

matí durant la setmana d'instruccions, els ha semblat molt bona iniciativa. Per altra banda, 

l'equip directiu s'ha compromès ha plantejar la proposta de reactivar la disfressa des de 

l'escola amb l'objectiu de poder fer rua pel poble el divendres de Carnestoltes. Ho posaran 

sobre la taula amb l'equip de coordinadors de cicle per intentar reactivar aquesta iniciativa, 

tot i que també ens han fet saber que no ho veuen del tot clar                                            

Sant Jordi (Setmana del 20 al 24 d'abril). La setmana de Sant Jordi, proposaria fer 

entrades i sortides de l'escola, amb lectura d'un llibre durant els cinc dies d'aquesta setmana 

S'han entusiasmat amb aquesta iniciativa. Se'ls hi ha proposat que hi hagués una persona 

llegint un llibre en veu alta a través d'un micròfon. I és aquí on  

ens han proposat que què ens semblaria que aquesta persona estigués a la biblioteca llegint 

el llibre en veu alta. Ens ha agradat molt aquesta iniciativa. Ens hem compromès a intentar 

omplir el màxim d'hores escolars amb adults (pares, tiets, germans grans, avis, amics) al llarg 

de la setmana de Sant Jordi. Amb aquest horari, cada una de les classes s'aproparien a la 

biblioteca a escoltar part d'aquesta lectura, i voluntàriament els alumnes podrien passar-hi les 

estones que vulguin mentre no tinguin hora lectiva. 
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És en aquesta activitat on podríem potenciar la participació de les famílies d'altres cultures 

per a què ens expliquessin contes-llegendes dels seus països d'origen. 

                                             

Tercer Trimestre. Primavera-Estiu. (De l'1 al 5 de juny)Setmana de la creativitat! .Exposició 

d'obres d'art per tot el pati. Durant les tardes d'una setmana podríem promoure tallers de 

creativitat: Dibuix, escultures, escrits..... i la setmana següent que apareguessin penjades "totes 

i cada una" pels patis. 

 

 


