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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 amb els mestres el dia 16 de febrer de 2015 

 

Assistents: Mestres: Carles Suero, Joana Figueras, Lluís Autonell, Núria Carreño, 

Pere Prat, Jaume Mussarra, Mercè Soler, Laura Romero, i de pares: Anna 

Gonzalez, Eva Viñas, Núria Soldevila, Anna Picanyol, Montse Tortadès, Jordi 

Crespiera i Gemma Alibés. 

 

 

Comença la reunió tractant els següents punts: 

 

1.Llista de prioritats 

 

En la reunió que es va fer el mes de juny passat, entre mestres i junta de 

l’AMPA es va sol·licitar que des dels mestres es fes una llista de les prioritats 

que hi ha a l'escola, per tal que l'AMPA pugui decidir les inversions futures en 

base a les necessitats actuals de l'escola. 

 

Des de l’AMPA es comenta que aquest llistat s'hauria de fer de cara als 

pressupostos del proper curs, però que la llista hauria d'estar a punt per la 

propera reunió mestres-Junta de l’AMPA prevista pel proper mes de juny. 

 

Segons l'equip directiu, les inversions que es fan ara ja són en temes prioritaris 

(material i conversa en anglès a 5è i 6è).  

 

2. Aula d'estudi 

 

S’ha millorat la coordinació de l’aula d’estudi tot i que caldria acabar de 

trobar la manera de tenir un contacte més fluid amb el cicle mitjà. Segons les 

mares voluntàries, les sessions de dilluns i divendres estan funcionant bé, les 

conferències es van fent esglaonadament i els dilluns es té clar la feina que 

s'ha de fer amb els nens. La reunió que es va fer a principi de curs va anar 

molt bé.  

 

Els dimecres no funciona tant bé ja que els alumnes arriben sense deures i no 

se sap massa què s'ha de treballar amb cada nen. Es troba a faltar contacte 

amb el mestre per saber què cal reforçar en cada cas. Cal fer una segona 

reunió el més aviat possible. 

 

Des d'inspecció d’Educació s'han interessat per com funciona l'aula d'estudi, 

ja que es considera una “bona pràctica”. 

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


 2 

 

 

3. Segona fase de remodelació del pati 

 

Un cop feta la reunió amb la comissió conjunta de pares i mestres, s'està 

preparant  la segona fase, que consistirà en: pintar una pissarra a la zona dels 

més petits, instal·lació d'un rocòdrom davant del gimnàs, construcció del 

“poblat” previst en el projecte i la instal·lació d'uns tubs per fer-hi baixar sorra 

i/o pedretes, aprofitant el desnivell entre el pati de dalt i el del mig. 

 

Ara falta concretar un cap de setmana amb els paletes i llavors es demanarà 

als mestre que facin divulgació dels dies i les tasques que es pretenen fer, per 

tal de disposar del màxim de voluntaris possible.  

 

Es pretén tenir-ho tot a punt per acabar-ho tot el mateix cap de setmana.  

 

Sorgeix la idea que, mentre els pares treballen en les diferents zones del pati, 

els nens podrien recollir sorra del pati i reomplir el sorral.   

 

Els mestres valoren molt positivament el que s'ha fet fins ara al pati i els nens ho 

estan aprofitant molt. 

 

4. Reutilització llibres: tauletes  
 

S'opta per tauletes i no per ordinadors portàtils perquè són més àgils i serviran 

per determinades tasques en substitució de diccionaris, atles, etc. Per 

tractament de textos i altres, ja es disposa d'ordinadors portàtils. 
 

S'ha demanat pressupost a Apple i aquests venen un projecte sencer per tal 

de garantir que es tregui el màxim rendiment de les tauletes. El pressupost 

inclou 10 tablets, les connexions, entorn educatiu, cursets pels mestres, 

assessorament, etc. I és d'uns 4.000€. Es desestima pel preu, tot i que seria una 

garantia del bon funcionament. 
 

Les tauletes que no són Apple, però que es considera que poden funcionar 

més o menys bé valen uns 130-140 € per tauleta. No hi ha tantes aplicacions, 

però cada cop n'hi ha més i, de mica en mica, es van equiparant.  
 

Des del departament d’Educació s'ofereix un llistat d'aquest material, però és 

més car que a la botiga. També s'ha fet alguna xerrada formativa pels 

mestres i allà, entre d'altres coses, es va dir que en el futur s'acabarà llegint 

amb les tauletes i que, per tant, cal educar els nens perquè se'n faci un bon 

ús. 
 

De moment s'està discutint quantes tauletes s'han de comprar i com s'han de 

distribuir. Es començarà per comprar-ne alguna i llavors, segons l'ús que se'n 

faci, es decidirà quantes se'n compren. 
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5. Conversa d'anglès 
 

Es valora molt positivament les converses ja que els nens estan 20  minuts 

parlant exclusivament en anglès. Els nens que tenen un nivell més alt les 

aprofiten més, però a tots els beneficia molt. Tan la mestra que tenien a 

principi de curs com el que tenen actualment estan funcionant molt bé.  
 

La part que toca pagar des de l'escola (50%) ja està inclosa en el pressupost i, 

per tant, es preveu mantenir aquest finançament. Els mestres d'anglès veurien 

bé que també es fessin les converses a 4t, però no hi ha els recursos garantits. 
 

Des de fa uns anys a 4t es parteix la classe per fer flauta i la meitat de la classe 

també fa conversa amb el mestre d'anglès. No és tant concentrat, però 

també es valora positivament.  
 

Aquest any s'ha començat a partir les classes de 3r i 4t durant la plàstica, i la 

meitat de la classe fa la plàstica en anglès, com que fa poc que es fa, encara 

no es pot fer una valoració dels resultats, però s'està aprenen molt vocabulari 

nou.  

 

6. Possibilitat d'introduir l'anglès a partir de cicle infantil 
 

Actualment no hi ha recursos per introduir l'anglès a cicle infantil. Es pot fer 

alguna cosa puntual, però si no hi ha una continuïtat no serveix de gran cosa. 

S'acorda que els mestres d'anglès faran arribar als pares unes pautes per 

poder treballar l'anglès des de casa, sense que això suposi un esforç 

econòmic als pares.  

 

7. Petició a l’EAP (Equips d'Assessorament Psicopedagògic del Departament 

d’Ensenyament) d’augmentar les hores 

 

Des del Consell Escolar es va sol·licitar un augment de les hores de l'EAP a 

l'escola, però no s'ha rebut cap resposta. 
 

Des del departament s'ha donat la consigna de prioritzar la intervenció a 

primària, per tant, si a la tècnica de l'EAP li sobra alguna hora va a l'escola 

enlloc d'anar a l'institut. 
 

S'acorda  que cal continuar insistint i a final de curs es tornarà a presentar 

l'escrit sol·licitant un augment de les hores. 

 

8. Criteri a l'hora de donar deures als alumnes 
 

A les NOFC del centre (1.12 Tasques complementàries, pàg. 42) es detalla els 

criteris per cada cicle, però cada mestre ho aplica segons el seu criteri. En 

principi,  la pauta a seguir és que a mesura que pugen de nivell hi ha més 

tasques a fer a casa. 
 

Hi ha pares que demanen deures de reforç personalitzats segons  les 
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necessitats de cada nen. Des de l'escola es creu que per un cas concret, el 

millor és parlar directament amb el tutor.  

 

9. Diners mensuals per al material 
 

Des de l'AMPA es demana que les despeses que es fan des de l'escola es 

reparteixin en partides ja que l'AMPA ha de poder justificar davant dels 

associats què es fa amb els diners que s'aporten  a l'escola i també per poder 

opinar en què s'utilitzen els diners que no es destinen a material fungible. 
 

Aniria bé que a partir d'ara l'escola lliurés un justificant de rebut. 

 

Segons l’escola, l’aportació de l’AMPA es destina a una sola partida. El total 

de diners pressupostats a la partida de material oridinari no inventariable és 

aproximadament de 23.700 € dels quals 20.000€ és l’aportació de l’AMPA. 

Només hi ha una comptabilitat. Els cicles gestionen la partida proporcional 

que els corresponen per a material dels alumnes. 

 

Els diners que no es gasten passen a formar part del romanent per a l’exercici 

següent. 

 

Davant de la demanda del tresorer de l’AMPA d’un document que justifiqui 

de quina manera s’inverteix la partida de diners que s’aporta comenta cada 

any es lliure al representant de l’AMPA al Consell Escolar una còpia de la 

liquidació i del pressupost. 
 

Des de l’escola s'està fent un esforç per reduir les despeses, es compara  les 

despeses de l'any  2008 (44.643 €, dels quals l'AMPA en va aportar 25.000  i el 

departament 19.000) amb les despeses del 2.014 (28.685 dels quals l'AMPA en 

va aportar 20.000 i el departament 8.000).  

 

Es farà arribar al tresorer el pressupost i la liquidació de l'any anterior que 

s'aproven al Consell Escolar, per veure si amb aquest document és suficient. 

 

10. Precs i preguntes 

 

 Des de la comissió de revista es demana la màxima col·laboració 

possible dels mestres alhora de preparar el material per la revista que ha 

de sortir pel mes de juny, al mateix temps que se'ls agraeix la seva 

aportació. 
 

 L’equip directiu comenta que caldria ser curosos amb les crítiques que 

es fan de la gestió i les decisions que es prenen en moments 

extraordinaris provocats per inclemències meteorològiques. 

  

 En els cas de les nevades, és l'ajuntament qui decideix si cal tancar o no 

 l'escola i si és necessari fer serveis mínims, sempre en base a la 

 informació que els fa arribar protecció civil. 
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 Els mestres voldrien saber quines activitats hi haurà a la festa de final de 

curs, i si es preveu que ells hagin de fer alguna feina. Els pares de cinquè 

acabaran de programar la festa un cop s'hagi celebrat el carnestoltes, 

però es voldria intentar que els nens fessin alguna actuació, aprofitant  

coses que s'hagin fet durant el curs. Es creu que si els nens fan alguna 

actuació s'incentiva l'assistència de les famílies. 

 

 

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

mestres de l'escola i la Junta de AMPA. 

 

Moià, a 16 de febrer de 2015.  
 


