
 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 6 de juliol de 2015 

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

Jordi Crespiera (tresorer), Imma Bover (secretària), Gemma Alibés, Anna González, 

Anna Picañol, Montse Picañol, Sílvia Ruiz, Núria Soldevila i Eva Viñas   

 

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

 

1.Règim de Reglament Intern 

El RRI es va passar a la FAPAC, i l’han retornat amb algun punt a afegir. Per altra 

banda en el RRI no s’hi esmenta la casuística de les baixes dels socis, ja que estan 

reflectides als estatuts.  

 

2. Revista 

Des de la comissió es comenta que de cara el proper curs des d’un primer moment 

s’ha de tenir clar quins són els mestres que volen participar-hi i quins no, així doncs, 

malgrat la feina que comporta s’aposta per continuar el curs que ve amb un número 

més, ja que l’experiència servirà. Així es comunicarà a la propera reunió de 

junta/mestres. 

Es farà un canvi de gràfiques a l’hora d’imprimir-la. 

 

3. Material de 2ona mà 

Des de la comissió s’ha fet una endreça de tot el material, i es constata que durant el 

curs s’ha utilitzat i algun objectes, com els sacs de dormir, s’han reutilitzat. Al mes de 

setembre/octubre es farà una campanya de recollida de material. 

 

4. Valoració festa final de curs 

Part del material que va deixar la Diputació estava deteriorat. Hi va haver algun 

alumne que es va accidentar, però sense conseqüències greus. 

Els dos grups de música no estaven ben coordinats i hi va haver certa problemàtica a 

l’hora dels assajos i de la utilització de l’equip de música. Els grallers que van tocar a 

l’hora del ball dels gegants van anar a deshora. 

Des dels diables de Castellterçol, van comentar que calia respectar l’horari. 

El cost total de la festa va ser de 1.324€, i des del bar se’n van recaptar 909€. 

Un pare va comentar que no es podien vendre begudes alcohòliques, des de la 

barra es van vendre cerveses. Es consultarà la normativa a l’Ajuntament per a una 

propera ocasió. 

 

5. Casal d’estiu 

Ha començat sense incidències i hi ha hagut més de 120 inscrits. Si l’última setmana 

hi ha més de 10 nens que es quedin al menjador, aquest servei romandrà obert. 

 

6. Impagats 

Ha pujat lleugerament el nombre d’impagats respecte el curs passat al mes de juliol. 

Cal tenir en compte, però, que encara queda pendent la liquidació d’aquest mes, i 
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es probable que al setembre, es comenci el curs amb un nombre similar d’impagats 

d’altres anys. 

 

7. Impostos 

Ja s’ha instal·lat a l’ordinador de la Marina el certificat que es demana des de 

l’Agència Tributària per tal de satisfer els impostos, cal pagar abans del dia 20 de 

juliol. 

El Jordi, actual tresorer, ratifica la seva intensió de deixar el càrrec el més aviat 

possible, per tant cal buscar-li un/a substitut/a. 

 

8.Premi “Participa” 

Ja s’ha preparat tota la documentació per tal de presentar-la al premi “Participa a 

l’escola” convocat per Governació de la Generalitat. Només falta comprimir un arxiu 

on hi ha tot el projecte del pati que va elaborar en Paco Moral per tal de poder-lo 

enviar. 

 

9.Reutilització de llibres 

Hi ha hagut menys participació de les famílies, només 21, però a l’hora menys llibres a 

revisar. Al segon dia es va acabar d’hora ja que no hi havia més feina.  

Es parla de la conveniència de canviar de titular el CC de Catalunya Caixa on van a 

parar els diners de la reutilització, ja que va a nom de l’AMPA, però qui en fa ús i n’és 

titular és l’escola. De cara a una possible revisió fiscal cal arreglar-ho. 

Actualment es constata que els representants amb disponibilitat indistinta dels 

comptes de Catalunya Caixa en els quals l’AMPA CEIP J.Orriols i Roca amb CIF 

G58401167 n’és titular són: 

·         Pel compte 2013-6078-16-0200380675: 

o   Jordi Crespiera Ferrer amb NIF 39354983M 

o   Marina Jiménez del Barco Cantos amb NIF 40593793N 

·         Pel compte 2013-6078-16-0200289225: 

o   Carles Suero Berruezo amb NIF 77734614L 

o   Joana Figueras Harder amb NIF 38103673X 

 

 

10. Consell Escolar 

S’ha de comunicar a l’escola el canvi de titular de l’AMPA al Consell Escolar ja que la 

Montse Tortadès deixa el càrrec. La Marina s’ofereix per anar-hi ella com a 

representant. 

 

11. Ludoteca 12:30h a 13:00h 

Hi ha hagut la petició d’una família per tal que hi hagi un servei de ludoteca de 

12:30h a 13:00h. Altres anys s’havia contemplat l’opció però a l’hora d’assegurar-se 

un mínim d’alumnes sempre ha estat complicat. Així que es desestima promoure 

aquest servei. 

 

12. Jornada intensiva 

A l’última reunió de l’AMPA es va votar de si de cara el curs que ve s’estava d’acord 

amb la jornada intensiva de juny (aquesta opció està regulada per l'ORDRE 

ENS/59/2015, de 26 de març, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2015-

2016 per als centres educatius no universitaris de Catalunya). La proposta de l'Escola 

és sol·licitar als Serveis Territorials d'Educació de fer la jornada intensiva del 6 al 21 de 

juny del 2016 i en Junta de l'AMPA es va votar que no s'hi estava d'acord. 

Alguns membres de la Junta van entendre que es votava per la reducció en dies 
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d’aquesta jornada i d’altres que es votava de suprimir-la. Al Consell Escolar, la 

representant de l’AMPA va votar en contra de la proposta de l'Escola i a favor de la 

reducció en dies de la jornada intensiva, concretament del 13 al 21 de juny, essent 

els altres vots dels membres del Consell Escolar a favor o abstencions. Aquest fet no 

és rellevant, ja que al estar en minoria, la jornada intensiva proposada per l'escola es 

farà igualment tot i que no s'hagi assolit el consens. 

 

13. Preparació reunió mestres 

a. Llista de prioritats, reprendre la proposta 

b. Aula d’estudi: replantejament  

c. Converses en anglès. Els socis de l’AMPA van fer la petició d’introduir l’anglès al 

cicle infantil, i des de l’escola hi ha la petició de ampliar les converses a partir de 4rt. 

d. EAP, més recursos 

e. Canvi de concepte dels diners cedits en concepte de material 

f. Valoració de la revista 

g. Material de 2ona mà: necessitats 

h. Reunions d’inici de curs: replantejament 

 

14. Precs i preguntes 

La Sílvia Ruiz es escollida per unanimitat, i gràcies al seu oferiment, com a nova 

vicepresidenta de l’AMPA que es proposarà a l’Assemblea General. 

 

 

   

Moià, a 6 de juliol de 2015. Signen l’acta 

Marina Jiménez del Barco    Imma Bover 

Presidenta       Secretària  

 


