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Acta de la reunió de junta del dia 3 de febrer de 2016  

Assistents: Marina Jiménez del Barco (presidenta), Noemí Rofes (vicepresidenta), 

Silvia Ruiz (secretària), Montse Borrell, Imma Bover, Aurori Camacho, Cristina Gustà, 

Mireia Lorente, Sandra Sánchez, Núria Soldevila.  

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

1.Valoració del Quinto de Nadal.  

Valoració bona. Tot i les poques expectatives que hi havia es va omplir i es va fer de 

calaix una mica menys que l’any passat uns 853.51€ nets. Es comenta no fer tan gran 

l’última panera i dividir-la en dos. La panera de Cal Bou pot anar a part. 

2. Loteria.  

El primer dia de recollida de diners hi va anar molta gent i es van tornar 1250€ 

aproximadament. Fins a data d’avui s’han tornat uns 2000€ de 6000€ que podem arribar 

a donar aproximadament.  

3. Menjador.  

S’ha passat una enquesta als usuaris de menjador per veure si estan conformes amb el 

servei. S’han rebut unes 50 enquestes on es veu que la gent en general està contenta 

amb monitoratge però es queixen que no hi ha gaire dinamització a l’hora d’esbarjo pels 

alumnes a partir de primer. Estan a la pista perquè segons ARAMARK la resta del pati 

és perillós. També es reflecteix a l’enquesta la disconformitat amb el menjar; menjar de 

mala qualitat, els alumnes no poden repetir, el menú és poc equilibrat, els germans 

petits sovint no mengen igual que els germans grans, etc. FaPaC va explicar a les 

trobades d’AMPAs que una AMPA pot fer la seva proposta d’empreses de menjador, 

per tant, degut a la disconformitat que hi ha entre els pares amb l’actual empresa 

ARAMARK i el fet que en breu es podria tornar a obrir concurs per gestionar el 

menjador de l’escola, s’han buscat dues empreses que funcionen molt bé en els centres 

on estan i que les mateixes les AMPAs dels centres ens han manifestat que estan molt 

contents. Aquestes empreses són 7 i Tria (Collsuspina) i Salia. Actualment l’escola 

s’encarrega de la gestió del servei menjador, un projecte pilot que es va implantar fa 

anys. Enguany però, volen que sigui el darrer ja que és molta feina quan en la majoria 

de les escoles aquesta gestió la porta el consell comarcal. Llavors de cara a l’any que 

ve l’escola vol derivar aquesta gestió ja sigui al consell comarcal del Moianès o del 

Bages. L’ AMPA, davant d’això, demanarà a l’escola si creuen convenient poder fer una 

demanada d’obertura de concurs a l’Ajuntament. Està clar que ens trobem en una 
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situació de desconcert administratiu ja que no sabem qui ho assumirà: ajuntament, 

consell comarcal del Moianès o del Bages. S’ha comentat que és obligatori que continuï 

el personal que hi ha actualment amb contracte de treball. Si donen el vist i plau es farà 

una instància per obrir convocatòria de menjador.  

4.Servei matinal.  

Arrel de la petició d’algunes famílies en l’Assemblea General d’inicis de curs de poder 

obrir abans el servei matinal, l’AMPA s’ha mogut per aconseguir-ho, i finalment, després 

de moltes gestions amb ARAMARK i ajuntament s’ha donat la possibilitat d’obrir el 

servei un quart abans de l’hora actual (8h) amb un increment del preu de 13€. Per obrir 

aquest nou servei calien un mínim de 5 usuaris. El resultat ha sigut que la gent no ha 

estat conforme amb els preus i no s’ha pogut fer ja que només ho han acceptat 2 o 3 

usuaris. Tot i així ARAMARK proposa de nou una contraoferta i tampoc ha rebut 

acceptació.  

5. Conferències dels alumnes.  

Faltaven voluntaris per ajudar a alguns alumnes a fer les conferències, l’ AMPA va fer 

una crida de nou i sembla ser que la majoria d’aules estan cobertes.  

6. Alfabetització.  

La Montse Borrell va fer un seguiment a la Pilar; de mares fixes en té 5 o 6 d’un total de 

10 o 12. La Pilar està molt contenta, porta molt material i les mares estan molt 

engrescades i animades.  

7. Revista.  

Es va fent. Es troben amb poca col·laboració per part d’alguns mestres. Falten articles 

d’opinió, i es decideix que la Noe passarà un whattsapp als delegats per tal de fer 

arribar a les famílies si hi ha voluntaris per fer articles d’opinió.  

8. Tallers de la Diputació.  

Des de la diputació s’ha enviat el llistat de tallers subvencionats perquè es pugui escollir 

quin interessa més. S’han votat 2 entre els membres de la junta i d’aquests dos ens 

n’atorgaran un. Els dos més votats han sigut: primer, Resolució de conflictes i segon, 

Autonomia. Es demanarà fer una sessió de 120 min en comptes de dues i per edats 

entre els 3 i 12 anys.  

9. Projecte recollida taps de plàstic.  

Arrel d’una petició d’una mare per recollir taps de plàstic, la presidenta s’ha posat en 

contacte amb iniciatives d’aquest tipus i finalment, la iniciativa que més ha agradat ha 

sigut la d’ Amics de l’Hospital St. Joan de Déu de Barcelona. Amb la recollida de taps es 

destinaran els diners a projectes que tenen des de l’Hospital. Des de l’escola es farà la 

sensibilització als alumnes, i es comenta que hi ha la possibilitat de poder visitar 

l’hospital a finals de curs quan porten el xec donatiu. Caldrà parlar amb l’escola per 



veure si poden venir alguns alumnes, organitzar-ho amb les famílies, etc. Igualment es 

preguntarà si des del mateix Hospital fan actuacions als centres en forma de xerrades, 

conferències, tallers... També es sortirà a la revista de l’Hospital com a escola 

col·laboradora. Els taps es recolliran amb un capsa a l’entrada de l’escola on, qui vulgui, 

pot dipositar-los i es portaran a una empresa de Manlleu on ens paguen 200€ la tona. 

Es passarà a les famílies informació sobre el projecte i els tipus de taps de plàstics que 

poden donar. Quan direcció doni el vist i plau final es posarà en marxa ràpidament.  

10. Festa final de curs.  

Es realitzarà l’11 de juny. Hi hauran actuacions i diables. Els pares i mares de cinquè es 

van reunint per tirar-ho endavant.  

11. Carnestoltes.  

Hi ha molta gent apuntada aquest any, unes 100 persones. Encara s’estan repartint 

disfresses i s’ha de comprar roba. Van molt justos de temps. Surt a uns 5€ per disfressa 

més uns 6 ó 8 € per família. Es comenta que l’organització des de l’ajuntament ha 

millorat; la rua es dividirà en dues voltes, i qui vulgui pot fer una volta o dues. També 

vigilaran el consum d’alcohol i els decibels de la música. Es comenta que la festa de 

carnestoltes a l’escola queda molt deslluïda i es parla que de cara a anys següents 

proposar a direcció fer-la més divertida: la setmana sencera, fer coses originals, poder 

portar la disfressa a l’escola, fer disfresses manuals a la classe,...  

12. Precs i preguntes  

Pel que fa a la proposta d'una família de demanar a l'ajuntament la col·locació d'uns 

bonys a la carretera de davant l'escola, es va fer una instància a l’ajuntament i aquests 

han contestat que la Diputació està realitzant un pla de seguretat viària i ja que aquesta 

zona és sensible es prioritzaran les propostes de millora per aquesta zona.  

Hi ha una proposta d’algunes famílies de fer enquestes per veure què en pensen els 

pares de fer jornada intensiva. Es comenta que s’haurien de donar informacions amb 

pros i contres a les famílies abans d’encetar el debat. S’anirà parlant.  

Des de la comissió de gegants demanen si hi ha pressupost per fer una mica 

d’esmorzar amb la plantada de gegants de la trobada gegantera que es farà el 15 de 

maig. A tothom li sembla bé. De pas comenten que demanaran a la colla gegantera el 

gegantó Trapella perquè els nens més grans i els de l’ESO el puguin portar.  

Es decideix que el ZumbAMPA serà el 7 de maig.  

Unes famílies demanen si des de l’AMPA es pot fer força perquè a l’escola hi hagi més 

sensibilització amb les intoleràncies alimentàries, ja que hi han hagut alguns problemes. 

Des de l’AMPA no es veu oportú implicar-se. Es comenta que aquestes famílies han de 

parlar amb els mestres i amb direcció.  



Hi ha queixes respecte als nens que juguen a pilota a la pista a l’hora de la sortida 

perquè hi ha perill que donin algun cop de pilota tant als que surten com als que estan 

fora.. 

Moià, a 6 de febrer de 2016. Signen l’acta 

Marina Jiménez      Silvia Ruiz 

Presidenta       Secretària  

 

 


