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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 7 de maig de 2015 

 
Assistents:  

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

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

González i Núria Soldevila. 

Delgats de curs: Montse Borrel, Assumpta Clusella, Mar Fragoso, Rosa Gombau, 

Cristina Rivelles i Noemí Rofes. 

 

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

 

1. Reunió amb les delegats:  

Festa final de curs 

La delegada de 5è, Cristina Rivelles, exposa com estan organitzant la festa de final 

de curs prevista pel dissabte 13 de juny. 

Pel que fa a l’equip de música tenen un pressupost d’un professional que puja 450€, 

que només cobreix el lloguer dels aparells, ja que hi hauria una persona que s’hi 

estaria tota la tarda/vespre de franc. Una altra possibilitat és que el grup que tocarà, 

“XS”, puguin aconseguir l’equip de so, llavors se’ls pagaria un preu simbòlic per tal 

que puguin comprar material d’àudio i so pel grup. 

L’horari previst és el següent: 

- 17.00 a 18.00 actuacions dels alumnes.   
- 18.30 a 20.30 tallers i inflables. 
- 20.30 a 22.00 sopar de carmanyola. 
- 22.00 correfoc i fi de festa. 

Durant tota la tarda hi haurà servei de bar on se serviran begudes, amb el sistema de 

compra de tiquet previ, i llavors s’haurà d’anar a buscar la beguda a la barra. 

S’acorda que l’AMPA pagui el pica-pica, per tal que totes les famílies en puguin 

gaudir. 

També es vol organitzar una caminada popular el dissabte al matí, demanen si hi ha 

algun pare voluntari per traçar el recorregut. 

El pressupost que l’AMPA destina a la festa de final de curs és de 1.000€. 

Els tallers i inflables es distribuiran per cicles: infantil, primària.... En Miqueló farà el 

transport dels inflables cedits per Diputació. Per el control i dinamització dels tallers es 

demana la col·laboració dels pares i delegats. S’ha demanat la col·laboració de 

famílies africanes i índies per a la realització de taller de henna i trenes. 

Al paper que es distribuirà a les famílies anunciant la festa de final de curs, s’hi 

inclourà les instruccions per a totes aquelles persones que vulguin participar al 

correfoc. 

 

Casal d’Estiu 

Aquest any els organitzadors del casal d’estiu torna a ser Bimbirimboies, i l’eix temàtic 

seran els personatges de còmic d’Astèrix i Obèlix. Ja hi ha els cartells fet i es repartiran 

pel poble i també paperets informatius a les famílies. Es farà una reunió a l’escola el 

dilluns 25 de maig. El 8 de juny és la data límit per inscriure’s. 

http://www.ampaescolapublica.moia.cat/
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Referent al menjador Bimbirimboies s’ha de posar d’acord amb l’ajuntament i 

l’empresa Aramark. Els monitors del menjador seran els mateixos monitors del casal. 

 

La Marina fa referència a un seguit de queixes que ha rebut per part d’alguns pares 

de P3, que han pogut constatar les diferents metodologies d’ensenyament que 

s’apliquen al cicle d’educació infantil. Des de l’AMPA es recomana que es vehiculin 

les queixes a través dels delegats de classe, i primer de tot se’n parli amb les mestres. 

Si el descontent és majoritari a les famílies de P3 llavors l’AMPA es decidirà a intervenir 

per recolzar les famílies i parlar amb direcció. 

 

Els delegats valoren positivament els grups classe cretes a través de whatsapp per tal 

de gestionar la comunicació tant amb els pares com amb la Junta. 

 

Des de la Fapac es demana a les Ampes que es posicionin en contra de proves  de 

competències bàsiques de 3r de primària. Després de valorar-ho es resol no fer cap 

manifest ni mobilització en contra, ja que no es considera necessari. 

 

2. Reunió de Junta:  

a. Valoració de les lectures de Sant Jordi. 

Tant per part de l’escola com de l’Ampa es valora l’activitat positivament. A millorar 

hi ha la selecció de lectures, ja que es va fer una selecció de llibres però no de textos, 

i els voluntaris no van disposar de temps per preparar-se el text que volien llegir. De 

cara el proper any es convocarà un quart d’hora abans als voluntaris, o bé s’afinarà 

més en la selecció dels textos a llegir. 

 

b. Reglament de Règim Intern 

A partir dels documents que han fet arribar els de la Fapac, es començarà a treballar 

en el RRI de l’Ampa. Es crea una comissió per tal de començar a redactar-lo. La 

comissió està formada per la Marina, la Gemma G., la Montse T. I el Jordi. 

 

c. Fiscalitat 

En la segona tanda de rebuts per cobrar la quota de l’AMPA s’ha especificat què es 

paga de quota i quina part és de material, d’aquesta manera la part de material 

constarà com a donació a l’escola, i estarà exempt d’impostos. 

Es regularitzaran totes les factures i es valorarà quines es poden passar a l’escola. Es 

farà la declaració tant de l’IRPF com del model 347, que s’ha de fer si hi ha factures 

superiors de 3.000€, en el nostre cas són les factures amb l’empresa d’autocars. 

Es demanarà el certificat de dades registrals de l’associació per tal de tramitar el 

certificat amb l’Agència Tributària. 

 

d. Subvenció Diputació 

La subvenció que es va demanar a Diputació per l’Aula d’Estudi ha estat denegada. 

Cal estar al cas de si el projecte presentat per als Premis Fapac ha estat escollit 

finalista ja que el dia 15 de maig comença la votació  

 

e. Festa gegantera: 24 maig 

El dissabte 16 de maig l’Associació Artística Desperta Espurnes, ha demanat que els 

gegants de l’escola puguin sortir i acompanyar-los a la cercavila que es farà a la 

tarda. Hi ha d’haver algú per obrir l’escola a les 16:30h. 

El diumenge 24 de maig hi ha la festa gegantera, es demana que hi hagi algú per 

obrir a les 10.00h i tancar a les 17.00h, s’ha de tenir en compte que és diumenge 

d’eleccions i alguns sectors de l’escola estaran oberts. A més de la plantada de 
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gegants i cercavila, hi haurà taller de mocadors i dinar de carmanyola al pavelló de 

l’escola. 

 

f. Aula d’estudi / Alfabetització 

Aquest tercer trimestre s’ha notat una millora de la comunicació de les voluntàries 

amb els mestres de 3r i 4t. Finalment l’escola a cedit dues aules per tal de poder fer 

grups més reduïts. 

Pel que fa a l’alfabetització sembla que hi ha força assistència. 

Caldria pensar amb algun detall per a tots els voluntaris que hi participen. 

  

g. Precs i preguntes 

A través del correu electrònic s’ha rebut la sol·licitud, per part d’una dinamitzadora 

de l’Esplai, per participar en l’elaboració de catifes florals el dia de Corpus. La idea és 

que gent gran i menuts facin una activitat conjunta.  

 

Per altra banda, des de l’associació de Memòria Històrica de Castellterçol, també es 

demana col·laboració puntual a l’Ampa per les seves activitats. 

 

 

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

Ordinària 

 

   

Moià, 7 de maig de 2015. Signen l’acta 

 

 

Marina Jiménez del Barco    Imma Bover 

Presidenta       Secretària  

 


