
 1 

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 27 de gener de 2015 

 
Assistents: Marina Jiménez del Barco (presidenta), Montse Tortadès (vicepresidenta) 

Jordi Crespiera (tresorer), Imma Bover (secretària), Gemma Alibés, Gemma Gómez, 

Anna González, Montse Picañol, Maite Serracarbassa, Núria Soldevila,  

 

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

 

1. Reunió amb els mestres: preparació 

De cara a la reunió Ampa/Mestres es fa una llista dels temes a tractar: 

- Aula d'estudi 

- 2na fase remodelació pati 

- Reutilització llibres: tauletes 

- Conversa d'anglès: valoració, durada del projecte i possible extensió a Cicle Mitjà 

- Possibilitat d'introduir l'anglès a partir de Cicle Infantil: recursos propis i de l'AMPA 

- Petició al CSMIJ-CSAM per augment hores 

- Criteri a l'hora de donar deures als alumnes  

- Diners mensuals per al material 

La majoria de punts tenen un eix comú que és l'establiment d'una llista de prioritats: 

quines necessitats hi ha i que l'AMPA pugui assumir.  

Aquest llistat s’enviarà a l’ED. 

 

2. Extraescolars. 

Aquest mes de gener s’han passat els papers a les famílies animant als pares i mares 

a apuntar-se a l’Escola de pares, de moment no hi ha hagut massa sol·licituds. Es farà 

un recordatori via delegats i whatsapp, i s’esperarà una setmana abans de prendre 

qualsevol decisió. 

S’informa que a extraescolars de música la monitora va plegar abans de Nadal, i es 

va buscar uns substituta, la Berta Iglesias, que és de Moià mateix. 

 

3. Dessuadores.  

Els divendres 30 de gener i 6 de febrer es tornarà a fer paradeta a la sortida de 

l’escola a la tarda, a veure si hi ha alguna altra comanda de dessuadores, aprofitant 

que alguns mestres també n’han demanat. S’enviarà un recordatori sobre la 

paradeta via Facebook. 

 

4. Pati: diners quinto. 

Es fa una bona valoració del quinto amb una recaptació total de 848,50€ que es 

destinaran a continuar amb la remodelació del pati. 

Pel que fa al pati, ja hi ha el poblat en marxa: s’han tallat els troncs, ara només cal 

transportar-los amb tractor fins a l’escola i descarregar-los. S’ha de fer una base amb 

formigó i varilles per muntar el poblat, cal que l’arquitecte voluntari, Paco Moral, s’ho 

miri, per veure com s’ha de fer. Aquesta part tindrà un costa de 340€. 

http://www.ampaescolapublica.moia.cat/


 2 

Altres elements lúdics que s’incorporaran al pati són uns tubs per tirar sorra, dels quals 

cal confirmar el preu, una zona d’escalada horitzontal, uns 1.000€. S’està mirant de 

poder incloure una paret pintada amb pintura especial com si fos una pissarra. 

Es comenta que a cal Maties hi ha uns trossos de fusta tallats en forma de rodona, i i 

que estaria bé incorporar-los al pati, encara que el seu cost és mínim, es mirarà 

d’extreure aquest material de forma gratuïta. 

 

5. Revista 

Ja s’han demanat pressupostos per imprimir la revista, la comissió s’ha decantat per 

un que puja 1.280€ (s/IVA), on la maquetació serà compartida. Aquest preu és per 

400 revistes, es considera que la quantitat és excessiva comptant que l’escola no 

arriba a les 300 famílies. Es demanarà preu per 350 revistes. 

El que hi ha pressupostat per pagar la revista són 1000€, es discuteix com cobrir la 

resta. Primer es parla de fer pagar a les famílies 0,50€ ó 1€, però es desestima, ja que 

la revista es lliurarà amb l’entrevista de finals de curs i els mestres no volen recollir els 

diners, i és poc factible que l’AMPA els pugui recollir. Així doncs la solució és finançar-

la amb publicitat per tal de poder donar-la de franc. Es decideix que es demanaran 

25€ per anunci. Al final de la revista s’hi podrà trobar el cost final de la mateixa així 

com els recursos humans esmerçats. 

 

6. Aula d’estudi i alfabetització. Seguiment. 

Els dimecres a la tarda els voluntaris de l’aula d’estudi es van trobar que els alumnes 

que hi assisteixen no portaven res per a treballar i un dels alumnes apuntats no hi 

assistia. Es va parlar amb els tutors corresponents i ja s’ha solucionat el tema de la 

feina a fer així com la substitució de l’alumne per una altre. 

Les classes d’alfabetització es fan els dilluns a  la tarda de 15:00h a 16:30h, les porta la 

Pilar Espuña i funcionen bé. 

Des de l’escola s’ha passat el projecte de l’Aula d’Estudi a inspecció com a 

experiència positiva i d’èxit. 

 

7. Tria del Catàleg d'Activitats per al Suport a la Funció Educativa de les Famílies.  

Des de l’ajuntament van oferir a l’AMPA la possibilitat de triar entre diverses xerrades 

ofertes des la Diputació. Des de la junta es van votar tres propostes per persona i 

finalment han resultat escollides les següents xerrades, es mostren per ordre de 

prioritat: 

 Com eduquem la llibertat? 

 Reptes i habilitats per negociar en família 

 Educar sense cridar 

Aquesta decisió serà la que es comunicarà a l’ajuntament. 

 

8. Relleu a tresoreria i secretaria 

De cara el proper curs, 2015/2016, el tresorer de l’Ampa en Jordi Crespiera i la 

secretària de l’AMPA, l’Imma Bover, exposen la decisió de plegar dels càrrecs que 

ocupen i mantenir-se dins la Junta com a vocals. Així doncs caldrà cercar 

substituts/tes per ambdós càrrecs. 

 

9. Precs i preguntes: 

- Una família de l’Escola Pia demana si es l’activitat de robòtica es pot obrir a famílies 

que no són sòcies d el’AMPA. Des de la Junta es desestima, ja que aquesta activitat 

extraescolar es promou des de l’AMPA i es fan servir els ordinadors de l’escola. 
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- Arran dels tallers de Nadal, a la pista de l’escola encara hi ha un arbre amb un test, 

sembla que des de l’ED van manifestar el seu interès per quedar-se’l. Caldria 

confirmar-ho i sinó treure’l. 

- Des de l’escola demanen concretar en què consistirà l’animació per part dels pares 

i mares de l’AMPA de cara la setmana de carnestoltes. Es demanarà  la Sílvia Vicedo 

com està el tema, i si hi ha algun voluntari per portar-ho a terme. 

- Des de l’AMPA cada mes s’ingressen 2.000€ a l’escola per la compra de material 

escolar. Ja fa uns mesos que s’està demanant els comprovants i rebuts de compra 

que justifiquin aquesta quantitat. Sembla que des de l’escola tenen certa dificultat a 

l’hora de reunir tots els tiquets i factures. 

- De de la FAPAC de la Catalunya Central han fet la proposta de reunir-se amb 

l’AMPA, cal concretar abans el motiu de la reunió. 

- Un membre de la Junta comenta que continuen sense complir-se els menús que es 

fan arribar a les famílies. 

- Punts a tractar de cara la propera reunió: Sant Jordi i festa finals de curs. 

  

 

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

Ordinària 

 

 

 

Moià, a 27 de gener de 2015. Signen l’acta 

 

 

Marina Jiménez del Barco    Imma Bover 

Presidenta       Secretària  

 

 

 
  

 


