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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 15 de setembre de 2015 

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

Jordi Crespiera (tresorer), Imma Bover (secretària), Montse Borrell, Aurori Camacho, 

Gemma Gómez, Anna González, Mireia Lorente, Noemí Rofes, Sílvia Ruiz, Sandra 

Sánchez, Maite Serracarbassa, Núria Soldevila, Sílvia Vicedo i Eva Viñas   

 

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

 

1.Noves incorporacions i reorganització de les comissions. 

Es passa a fer una relació de les persones que s’han donat de baixa de la Junta:  

Alibés Marquès , Gemma - Fragoso Nogales, Mar - Picañol Ponsa, Anna - Picañol 

Ponsa, Montse - Tortadès Baucells, Montse 

I les persones que s’han donat d’alta: 

Bisbal, Gemma – Borrell Blanquer, Montse – Gustà Monsech, Cristina – Lorente Bosch, 

Mireia – Rofes Vernhes, Noemí 

 

Tot seguit es fa un repàs de les comissions i de les persones que en formaran part: 

. Extraescolars i Casals: Imma, Gemma, Anna, Maite i Eva 

Aquest curs la difusió de les activitats extraescolars han estat poc clares pera les 

famílies: al llibret informatiu de l’escola s’hi va incloure la graella del curs passat, el full 

d’informació de l’empresa Lignum es passar incomplert, i el CC del full de natació 

era erroni. S’ha actuat de forma ràpida i s’ha passat la informació correcte a través 

de fulls a les famílies, i informant-ne al facebook i web. Els dijous 17 es farà la reunió 

informativa de les activitats que ofereix Lignum, i també de natació i robòtica.    

. Aula d’estudi / Alfabetització: Marina i Sandra 

Després de que l’aula d’estudi quedés sense voluntaris, es parlarà amb l’ED per si es 

pot reconduir aquest servei, cercant una major implicació de l’escola, que es facin 

seu el projecte i l’AMPA com a col·laboradora. 

Pel que fa a alfabetització la Marina es posarà en contacte amb la persona que ho 

portava l’any passat, la Pilar Espuña, per saber si vol continuar. 

. Reutilització de llibres: Mireia i Maite 

Es comenta que algun alumne ha començat sense algun llibre, i que hi ha algun llibre 

que no està en condicions òptimes. Aquest curs s’haurà de demanar de fer revisions 

més exhaustives. També es comenta que els llibres s’utilitzen cada cop menys per 

part d’alumnes  i mestres. 

. Pàgina web i facebook: Imma i Eva 

. Revista: Montse, Aurori, Maite, Núria i Sílvia V. 

Hi ha alguna mare que s’ha ofert a donar suport a aquesta comissió, a l’assemblea 

general es vol demanar més col·laboració 

. La Tosca: Imma 

. Consells Escolars: La Marina passa a ser la representant tant del Consell Escolar 

Municipal com del Consell Escolar de l’Escola 

. Loteria: Gemma i Anna 

El curs passat se’n van comprar 6000€, aquest curs es farà el mateix import i en breu 

s’encarregarà a la loteria de Moià. 

http://www.ampaescolapublica.moia.cat/
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. Gegants i samarretes: Aurori i Mireia 

Des de la comissió de gegants informen que han creat un grup de whatsapp, 

juntament amb els responsables dels gegants de l’Escola Pia, per tal de compartir 

música i músics i poder assajar plegats. Estan mirant de poder aconseguir un local a 

Can Carner.  

. Menjador: Marina i Mireia 

. Xerrades: Ester (cartells i difusió), Junta infraestructura 

. Festes: Junta 

De cara a la propera reunió s’establirà un calendari d’activitats. 

. Escola Verda: Es demanarà a l’escola la periodicitat i hora de les reunions. 

. Material de segona mà: Montse, Sandra i Núria 

En breu s’organitzarà una recollida de material de segona mà. 

 

Desapareix la comissió de Pati, ja que el projecte s’atura per aquest curs 215/2016. 

 

2. Traspàs de secretaria i tresoreria 

- Noemí Rofes passa a ser la vicepresidenta 

- Sílvia Ruiz serà la nova secretària 

- El relleu a tresoreria no es materialitza ja que no hi ha ningú que vulgui assumir 

aquest càrrec. 

 

3. Assemblea General: canvi de format, aprovació del RRI 

El proper 19 d’octubre es farà l’Assemblea General de Socis de l’AMPA, es recorda 

que la convocatòria a les famílies s’ha de passar 15 dies abans. 

La presidenta prepararà una presentació a través del programa Prezzi, amb la 

intenció que parli la gent de les diferents comissions de tal com ha anat el curs 

2014/15 i noves propostes per aquest. 

També caldrà explicar com és que s’han introduït les converses d’anglès a 4t, i no hi 

haurà introducció a l’anglès a educació infantil, tal i com havien demanat alguns 

socis de l’AMPA. 

Cal incloure l’aprovació del RRI a la reunió. 

 

4.Reunions escola / famílies 

Es comenta que les reunions d’inici de curs es faran amb un format diferent, que no hi 

haurà la reunió general de cicle al menjador. 

La majoria d’assistents a la Junta diuen que molts mestres són qui parlen de l’AMPA i 

dels seus serveis i funcions, així que es desestima preparar les reunions d’inici de curs. 

Si es creu necessària la intervenció d’algun membre de la Junta a la reunió de la 

seva classe, es farà. També cal que d’aquestes reunions en surti un delegat de cada 

classe. 

S’ha desestimat oferir el servei de ludoteca els dies de les reunions, malgrat haver-ho 

acordat amb l’escola a la reunió del mes de juliol, per a la responsabilitat que aquest 

fet representa, ja que caldria tenir clar el tema de la responsabilitat civil, per si algun 

alumne es fes mal, i la impossibilitat de predir quants alumnes es quedarien. 

 

5. Aula d’estudi: reunió amb l’ED 

D’aquest punt ja se n’ha parlat a l’hora de repartir les comissions. 

 
6. Anglès a 4t 

Aquest curs les converses en anglès amb un professor nadiu s’ampliaran a 4t, 

ja que així ho van acordar l’AMPA i l’escola. Per tal de d’assumir el cost es 
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planteja apujar la quota de l’AMPA per família de 5 euros. Cal parlar amb 

l’escola si ells n’assumeixen alguna part o no del cost. 

 
7. Planificació d’activitats curs 2015/2016 

A més del quinto que el curs passat es va començar a fer per Nadal, de cara 

a la primavera es planteja de fer una jornada d’aeròbic i zumba. La idea és 

cobrar una entrada mínima, tant per adults com per infants, i que els monitors 

que portin a terme aquestes classes, ho facin de franc. 

Alguns membres de la Junta plantegen la necessitat que si es vol recaptar 

fons per l’AMPA sigui amb una finalitat, ja que és més fàcil d’explicar si hi ha 

un projecte a darrera. Es parla de la necessitat de comprar una nova pissarra 

digital. En tot cas es parlarà amb l’ED si hi ha alguna necessitat de material i/o 

de rehabilitació a l’escola, i focalitzar les activitats cap a aquest objectiu. 

 
8. Menjador: preus 

Es comenta que finals del curs passat un dels alumnes que es queda a 

menjador va caure i es va fer un cop fort al cap, i que no es va avisar 

correctament a la família ni es va seguir el protocol establert. Aquest fet 

deriva en que cal seguir insistint per tal que l’empresa comuniqui el número 

d’alumnes que es queden a menjador per tal de saber si s’estan complint les 

ràtios. 

Els preu de menú al menjador queda fixat per la Generalitat i aquest curs és 

de 6,20€ el menú per als alumnes fixes. L’empresa Aramark ha passat un full 

informatiu que es penjarà a la web i al facebook. 

El preu referent a l’acollida matinal es revisarà de cara a finals d’any, de 

moment es manté el mateix. 

L’embolic amb el cobrament de rebuts del menjador continua: hi ha alguna 

família que no han pagat res durant tot l’any, d’altres que se’ls ha cobrat per 

sobre de que havien de pagar... 

 
9. Xerrada 28 octubre: “Com prevenir relacions abusives” 

Es demanarà a l’Ester que comenci a fer els cartells per tal de poder-ne fer 

difusió a les altres escoles i famílies el més aviat possible.  

 
10. Precs i preguntes 

- S’ha demanat si un exalumne pot fer l’extraescolar de robòtica. Des de la 

Junta es considera que si la família d’aquest exalumne continua vinculada a 

l’escola, ja que hi té un altre fill/a i per tant continua pagant la quota, pot 

assistir a l’extraescolar. Ara bé, la família no és sòcia de l’AMPA, no. 

- Una mare ha fet arribar un seguit de propostes a la Junta de l’AMPA 

1. Timbalers – Ja s’està treballant el tema de la música per acompanyar els 

gegants a través de la comissió 

2. Jornada esportiva – Es desestima per la dificultat logística que suposa 

organitzar un esdeveniment d’aquest tipus. 

3. Concurs literari St.Jordi – Es necessita la implicació directe de l’escola 

4. Rosa solidària St. Jordi – S’estudiarà 

5. Berenar nens sisè – Un bon dia podria ser el de Sant Jordi 
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6. Celebració carnestoltes – Aquest tema ja s’ha parlat reiterades vegades 

amb l’escola i la seva organització els treu moltes hores. Una alternativa és 

apuntar-se a la comparsa de l’AMPA que ja fa un parell d’anys es porta a 

terme. 

7. Foto de grup, es comenta que ja ghi ha mestres que ho fan, però estaria 

bé que ho fessin tots els mestres i es creés un petit arxiu fotogràfic. 

8. Recollida de taps – Es demanarà informació. 

9. Pista per fer festes – Caldria parlar amb l’ajuntament. 

10. Agendes mes petites – Aquest any ja s’han fet. 

 

 

   

Moià, a 15 de setembre de 2015. Signen l’acta 

 

Marina Jiménez del Barco    Imma Bover 

Presidenta       Secretària  

 


