
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 10 de novembre de 2015

Assistents: Marina  Jiménez  del  Barco (presidenta),  Noemí  Rofes  (vicepresidenta),  Silvia
Ruiz (secretària), Montse Borrell, Imma Bover, Gemma Gómez, Maite Serracarbassa, Núria
Soldevila.

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

1.Valoració de l'assemblea general.
Es fa una bona valoració de l'assembles general, a la gent li va agradar i li va semblar amena
i entenedora. Es decideix seguir l'any vinent amb el mateix format.

2. Programació activitats ampa- escola
Es decideix no fer  els  ornaments de Nadal  al  pati  per la  feinada que va representar per
algunes persones la organització i la recollida. Ja es pensarà si fer alguna cosa que doni
menys feina.
Sí que es tornaran a fer les lectures per Sant Jordi, ja que van agradar molt tant a l'escola
com als pares/mares.

3. Quinto
Es valora si fer quinto de nadal o llumineta. No s'arriba a cap acord concret.

4.Formació i trobada ampes del Moianès
S'informa que es farà una trobada d'ampes el 26 de novembre a l'escola i una formació per
ampes la qual constarà de varis dies, on el primer serà el 3 de desembre, a l'escola també.
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5. Loteria
A data d'avui s'han recollit 5800 € de 8000 €. També s'han de demanar 2 o 3 talonaris més.
S'informa que hi han talonaris per comprar loteria al Level, a la Pinya i a la Ferreteria Moià.
El 4 de desembre és l'últim dia per entregar els diners de la loteria.

6. Precs i preguntes
S'accepta la proposta d'una família de demanar a l'ajuntament a nom de l'AMPA la col·locació
d'uns bonys a la carretera de davant l'escola perquè els cotxes circulin més a poc a poc.
Marina s'encarregarà de fer  la sol·licitud.

Marina comenta que la proposta de servei matinal des de les 7:45 està en procés, la proposta
està enviada a l'ajuntament.

Es comenta que de cara al curs vinent es tindrà en compte la proposta d'una mare el canviar
la quota de l'AMPA i que aquesta sigui proporcional en funció dels fills que es tinguin.

Es comenta que els monitors de l'extraescolar de robòtica aniran a buscar els nens de 1r i 2n
a l'aula per evitar que els nens es despistin i marxin.

  
Moià, a 10 de novembre de 2015. Signen l’acta

Marina Jiménez del Barco Silvia Ruiz
Presidenta Secretària 
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