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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 9 de juny de 2015 

 
Assistents:  

Junta Ampa: Marina Jiménez del Barco (presidenta), Montse Tortadès 

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

Aurora Camacho, Gemma Gómez, Anna González, Sandra Sánchez, Maite 

Serracarbasa, Núria Soldevila, Sílvia Vicedo i Eva Viñas. 

Voluntaris: Glòria Aubach i Pilar Espuña 

 

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

 

1. Reunió amb voluntaris de Alfabetització i Aula d’Estudi:  

Amb la Pilar Espuña, es fa una valoració positiva de les classes d’alfabetització. Hi 

han assistit entre 6 i 10 mares de l’escola, algunes d’elles no coneixien l’abecedari. 

S’ha acabat el curs ensenyant totes les lletres, fent vocabulari i lectura. Els recursos 

han estat suficients. 

Pel que fa a l’Aula d’Estudi, les voluntàries assistents, Glòria Aubach i Eva Viñas, no 

estan massa contentes de com ha anat l’experiència. A principi de curs semblava 

que hi havia més motivació que no pas ara al final. Van tenir dificultats per tal que els 

cedissin una segona aula. 

La voluntària que feia reforç a 3r i 4t, ha acabat el curs sense entendre quins criteris 

va fer servir l’escola per tal de seleccionar els alumnes que necessitaven reforç, ja 

que la majoria tenien bon nivell acadèmic. Malgrat que es va demanar 

reiteradament que els mestres de cicle mitjà comentessin quines feines havien de fer 

aquests alumnes, no ho feien, excepte una. Per tant hi havia dies que no sabien que 

havien de fer. Tampoc hi ha hagut cap tipus de retorn de com ha anat per part dels 

mestres. 

Es valora de si continuar o no amb les projecte de l’aula d’estudi l’any que ve. 

Finalment, i com que totes les voluntàries pleguen, es dóna el projecte per finalitzat. 

Es comunicarà als mestres a la reunió que hi ha prevista al juliol.  

Es fa un petit present a les voluntàries en reconeixement de la seva tasca. 

 

2. Reglament de Règim Intern 

La comissió encarregada d’elaborar el document s’ha reunit un parell de vegades i 

passa un primer esborrany a la Junta per tal que en faci una lectura individual i les 

esmenes que cregui convenient. 

 

3. Casal d’estiu 

Es calcula que de moment hi ha unes cent persones inscrites al casal. A l’hora de 

concretar l’ús del menjador hi ha hagut problemes d’entesa amb l’empresa que el 

porta, Aramark. Malgrat que es va mirar alguna opció externa a l’escola, s’ha 

acabat concretant que es farà al menjador, el preu del tiquet serà de 7€. Per l’última 

setmana que la cuina de l’escola estarà tancada, s’estan mirant quines opcions es 

poden facilitar per a tots aquells nens i nenes que es queden a dinar. 

 

4. Pati: manteniment. 
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Hi ha la zona dels tubs que es van lligar a la barana que s’estan desfent. Es queda 

que el dia de la festa de final de curs, es trauran. 

 

5. Extraescolars 

La valoració de les activitats extraescolars ha estat positiva, no hi ha hagut 

incidències. El casalet de juny no es podrà fer ja que no hi havia suficients inscrits. El 

curs que ve es continua amb la mateixa empresa, Lignum, així com amb Ausatel que 

ofereix robòtica. Respecte a robòtica, alguns alumnes van participar a unes 

olimpíades de robòtica i se n’ha fet difusió al facebook i la web. 

Natació, es vol ampliar a un dia entre setmana. Han donat l’horari de dimarts a ¼ de 

6, es comenta que és molt just per poder arribar a Caldes a temps, es parlarà amb 

CN Caldes. 

 

6. Reutilització 

El dilluns 15 i dimarts 16 de juny a la tarda es durà a terme la revisió de llibres. Es 

passaran papers informatius a les famílies. 

 

7. Gegants, sortides d’estiu 

Les pròximes sortides previstes són el 25 de juliol, que hi ha la trobada gegantera, i els 

dies 14 i 15 d’agost per la Festa Major. S’adjuntarà el calendari amb l’informe de final 

de curs. 

És difícil que la gent es comprometi a ser-hi aquests dies, gairebé fins l’últim moment 

no se sap. 

Els grallers seran a la festa de finals de curs per fer ballar els gegants de l’escola. 

 

8. Altes i baixes Junta 

Davant les quatre baixes anunciades: Gemma Alibés, Anna Picañol, Montse Picañol i 

Montse Tortadés, es fa palès que cal buscar gent per entrar a la Junta. 

 

9. Festa final de curs 

S’acorda que es vendran samarretes al servei de bar. 

En cas de pluja s’anul·larà la festa, però el teatre no. 

L’ajuntament no deixarà totes les taules demanades, només 70 i cap de les carpes 

que es van demanar. 

Al matí hi haurà la caminada pensada amb dues rutes: una per fer amb els alumnes 

més petits i l’altre pels més grans. Hi haurà un cotxe escombra que recollirà aquells 

que no puguin continuar. El final de la caminada serà a la muntanya de la Creu amb 

jocs diversos. 

Es demana que tothom qui pugui sigui a l’escola el dissabte 13 a partir de les 15.00h 

per muntar les taules, el bar, les activitats... la tirolina ja estarà muntada el divendres. 

Hi ha la graella de tasques repartides, i les persones de referència serà: Rosa 

Gombau, Anna González, Mònica Piella i Cristina Rivelles. 

Les begudes es guardaran a la nevera de la cuina, cal portar ampolles amb aigua 

glaçada pels cubells. 

Només cal comprar pica-pica, que ho farà l’Eva Viñas, ja que estovalles i plats ja n’hi 

ha. 

L’equip de música corre a càrrec dels grups que actuaran més tard. 

 

10. Precs i preguntes: 

- Fa una dies hi va haver una reunió amb pares de l’institut amb pares de 6è de 

l’escola per fer intercanvi d’impressions. 
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- Consell Escolar Municipal es van aprovar els festius per al curs que ve: 2 

novembre, 7 de desembre, 8 de gener, 29 d’abril, 17 de maig. 

Es va aprovar el nou protocol de nevades. Es va presentar la Mercè Bigorra 

com a nova regidora d’educació, la Glòria Mascaró, plega. 

- Davant el proper Consell Escolar de Centre i a l’hora de demanar la 

continuïtat o no de l’horari intensiu a juny, se sotmet a votació. Per majoria surt 

demanar que no es faci horari intensiu, davant d’una minoria d’abstencions i 

vots a favor.  

- La reunió mestres/Junta està demanada, probablement serà al juliol al vespre. 

- La Gemma A., la Montse Tortadés i la Gemma G. faran els passos necessaris 

per tal de participar al premi “Participa” promogut per la Generalitat. 

- S’acorda demanar la xerrada/taller “Com eduquem en la llibertat” pel 24 de 

febrer de 2016 a les 20.30h. I la xerrada sobre “Com prevenir  relacions 

abusives” de la fundació Vicky Bernadet pel 28 d’octubre a les 19.00h. 

- La revista estarà llesta el 23 de juny. Inclourà una secció sobre activitats que els 

pares no veuen. Es demanen als pares de 5è que facin arribar a la comissió 

fotos de les colònies. 

- Des de les responsables del “Banc del temps” del Moianès es demana poder 

parlar un dia amb la Junta per tal d’exposar el seu projecte. 

- Pel que fa al material de 2ona mà es farà endreça i inventari, i es demanarà la 

llista a la Joana per saber què s’ha utilitzat. 

 

 

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

Ordinària 

 

   

Moià, 9 de juny de 2015. Signen l’acta 

 

 

Marina Jiménez del Barco    Imma Bover 

Presidenta       Secretària  

 


