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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 17 de març de 2015 

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

Bover (secretària), Gemma Alibés, Aurora Camacho, Gemma Gómez, Anna 

González, Montse Picañol, Sandra Sánchez, Maite Serracarbassa i Sílvia Vicedo   

 

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

 

1. Titulars compte corrent Catalunya Caixa 

A hores d’ara només hi ha com a titular del compte corrent que l’AMPA té 

obert a Catalunya Caixa en Jordi Crespiera, tresorer a la Junta. S’acorda per 

unanimitat que la presidenta, Marina Jiménez del Barco, també sigui titular del 

compte.  

 

2. Valoració de la reunió amb els mestres. 

L’assistència de mestres no va ser massa alta, però tot i així hi va haver un 

intercanvi d’opinions satisfactori. Es continua apostant que les reunions es 

facin un parell de cops durant el curs, per tal de consensuar projectes en 

comú. 

 

3. Resum reunió Consell Escolar Municipal. 

Arran de les queixes i malentesos durant l’última nevada de febrer, 

l’ajuntament i escoles han optat per no tancar mai l’escola i oferir serveis 

mínims d’ara en endavant, encara que s’haurà d’explicar bé a les famílies en 

què consisteixen. 

Es va comunicar que la festa de final de curs que farà el 13 de juny, i també es 

va explicar la iniciativa del quinto de Nadal. 

 

4.Carnestoltes.  

A la rua de Carnestoltes d’enguany hi va haver 79 participants, principalment 

de famílies amb infants del Cicle Infantil. Es valora molt positivament, i es 

pensa en participar també al Carnestoltes que s’organitza per la Festa Major. 

 

5. Revista.  

A través d’anuncis que s’inseriran a la revista s’han aconseguit els 300€ que 

faltaven per tirar-la endavant. Hi ha dificultats a l’hora que els mestres facin 

arribar a la comissió els escrits i material que s’utilitzarà per fer els articles, tant 

sols les mestres de Cicle Infantil han complert amb els terminis acordats. Es 

demana a la presidenta que ho recordi novament a la propera reunió amb 

l’ED. 

 

6. Festa final de curs. 

Serà el dissabte 13 de juny i hi haurà activitats durant tot el dia: 
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- Al matí caminada popular (Cal avisar als municipals del recorregut) 

- De 17:00 a 19:00 Inflables + tallers. Els inflables es demanaran a Diputació a 

través de l’Ajuntament i els portarà en pare voluntari.  

- De 19:00 fins a 20:00/20:30 Actuacions dels alumnes de l’escola 

- Tos seguit sopar de carmanyola. Es discuteix si fer botifarrada popular, però 

davant les complicacions que es presenten –com vendre tiquets, coure i servir 

les botifarres, fer menús alternatius per vegetarians, celíacs, o persones que no 

mengen porc – es decideix desestimar-ho. Ara bé, hi haurà servei de bar, per 

tant aquest any l’AMPA convidarà al pica-pica, però sense begudes. 

- A les 22:00 correfoc a càrrec dels Petits Diables de Castellterçol   

- I per concloure la festa de 22:30 a 24:00 actuacions juvenils 

 

Per calcular el pressupost cal comptar que s’haurà de llogar un equip de so, 

material necessari pels tallers, el pica-pica i el correfoc, amb tot plegat es 

compta que pujarà uns 1.000€, com la festa d efa dos anys. 

 

7. Casal d’estiu. S’ha començat a rebre algunes propostes i a demanar 

informació. Ofereixen casals d’estiu per 37 €/setmana, encara que el preu no 

és sinònim de qualitat. 

Els Bimbirimboies aquest estiu tornaran a organitzar-lo, així doncs, com ha que 

cada estiu que l’han dut a terme ha agradat molt tant a infants com famílies, 

s’opta per continuar treballant amb ells. 

 

8. Escola de pares. Per aquest curs s’anul·la per falta d’interès per part dels 

pares, es van rebre molt poques respostes i propostes. Tot i així no es desestima 

la idea i es tornarà a proposar de cara a juny, es vol mirar de fer un formulari a 

través de google, que les famílies puguin omplir on-line, a veure si així 

s’obtenen més respostes. 

 

9. Sant Jordi.  

La proposta de cara la setmana de Sant Jordi era que hi haguessin pares i 

familiars dels alumnes llegint, i que es pogués sentir pels diferents espais de 

l’escola. Això s’ha hagut de desestimar ja que no hi ha fil d’àudio i no és 

possible. Ara bé, el que sí s’intentarà és que hi hagi voluntaris que llegeixin a la 

biblioteca de dilluns 20 a dimecres 22, tant al matí com a la tarda. Primer de 

tot es passarà una circular demanat voluntaris i en funció de la gent que hi 

hagi es muntarà una graella. Es demana la col·laboració de la Biblioteca de 

Moià per a fer una selecció prèvia de textos, i que els voluntaris tinguin a mà 

segons les edats dels alumnes que escoltin. 

Es decideix que aquest any l’AMPA no s’oferirà coca i xocolata per berenar. 

 

10. Pati: 2ona fase. 

El dilluns al matí es va fer el rocòdrom que ha tingut molt d’èxit entre els 

alumnes.  

A partir de dijous es descarregaran els troncs i es portaran a terme les obres 

necessàries per la construcció del poblat, que probablement s’allarguin fins 

diumenge. Es farà una crida a la participació. 
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11. Es comunica a la Junta que a finals de gener es va demanar una 

subvenció de 300€ que oferia la Diputació per a entitats sense ànim de lucre i 

que es destinaria a l’Aula d’Estudi. Amb el termini de tres mesos se’n sabrà la 

resolució. 

 

12. Menjador.  

Es va fer la reunió corresponent al segon trimestre amb la representant de 

l’ajuntament, Glòria Mascaró, en Juan de l’empresa Aramark, la Júlia en 

representació de les monitores, Mireia Pujol mestra de l’escola bressol 

Garrofins, una representant dels pares de l’escola bressol Garrofins, la Gemma 

Alibès i la Montse Tortadès. 

Les ràtios d’alumnes que es queden a menjador per monitora encara no es 

tenen malgrat les reclamacions de l’ajuntament. El Marc, abans cap de 

cuina, actualment no treballa a aquesta escola i és la Merche  qui coordina 

la cuina  i la Júlia coordina les monitores.  

Actualment els alumnes que utilitzen el servei d’acollida matinal paguen el 

mateix tant si esmorzen com si no, 3€. A mig curs Aramark va pretendre 

augmentar un 20% aquest import si els alumnes esmorzaven al menjador, i 

rebaixar els 3€ si ja venien esmorzats de casa. L’ajuntament s’hi va oposar 

argumentant que els preus per aquest curs ja estaven aprovats. 

Es va tornar a reiterar que si un alumne es queda tres dies a la setmana o més 

ja se l’ha de considerar fixe i cobrar-li 6,20€ per àpat. 

Hi ha alguna queixa de la llar d’infants respecte al menjar servir: el peix massa 

eixut, estellós, i alguns menjars massa oliosos. 

 

13. Precs i preguntes: 

- Alguns dels membres de la Junta han assistit a la reunió del Consorci del 

Moianès convocava per tal d’informar a les Ampes del poble, quins 

avantatges hi haurà si es constitueix la comarca del Moianès. Es reitera no 

postura de l’AMPA de no decantar-se obertament per cap opció.  

- Des de l’Ampa de l’escola bressol Garrofins s’oferirà als pares una jornada 

sobre primers auxilis al CAP de Moià. La Gemma Gómez demanarà què cal 

fer per tal que les famílies de l’escola també el puguin fer. 

- Aula d’Estudi. Les voluntàries del dimecres, amb alumnes de 3r i 4t, encara 

no han pogut establir algun canal de comunicació amb els tutors 

responsables per tal de saber quins reforços han d’oferir als alumnes. Als 

voluntaris els interessa tenir una reunió amb els mestres però no s’acaba de 

concretar, fet que provoca el desànim dels voluntaris, ja que no saben quines 

matèries han de treballar amb els alumnes. En una ocasió també s’ha 

demanat poder disposar d’una altra aula per tal de separar en grups més 

reduïts alumnes i voluntaris, però des de l’escola s’ha desestimat la idea. Es 

parlarà mb l’ED perquè perilla la continuïtat de les voluntàries en aquest 

servei. 

   

Moià, a 17 de març de 2015. Signen l’acta 

Marina Jiménez del Barco    Imma Bover 

Presidenta       Secretària  

 


