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Acta de la reunió de junta del dia 10 de març de 2016 

 Assistents: Marina Jiménez del Barco (presidenta), Silvia Ruiz (secretària), Montse 

Borrell, Imma Bover, Aurori Camacho, Gemma Gómez, Anna Gonzàlez, Mireia Lorente, 

Maite Serracarbasa , Núria Soldevila, Eva Viñas.  

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

1. Extraescolars.  

Ens presenten el projecte d’ El Camí. Al centre han posat en marxa un projecte amb el 

que ajuden als nens a com han d’estudiar i com potenciar les seves habilitats. També 

ofereixen diferents activitats que varien en funció de les necessitats dels nens. Tenen 

servei de recollida a l’escola i fan assessorament escolar i joc educatiu. Des de la junta 

se’ls proposa si volen presentar un projecte per les extraescolars de l’escola del curs 

vinent.  

2. Valoració carnestoltes.  

La valoració és molt positiva. Tot i així, els que ho han portat fins ara l’any que ve no 

continuaran, per tant es demana gent que vulgui col·laborar i continuar-ho l’any vinent.  

3. Reutilització.  

Es comenta que hi ha un romanent de 12.000€. Els llibres cada vegada s’utilitzen 

menys i direcció ha demanat si aquests diners que ja no es destinen a comprar llibres 

físics es poden destinar a una compra més digital, en concret, pel cicle mitjà: 15 tauletes 

i 15 netbooks, més dos carros per portar-los. Des de el centre es farien càrrec de 25 

tauletes més carros pel cicle inicial. En total per un pressupost de 5.000€. En general 

s’està d’acord, però es demanarà qui es farà càrrec del manteniment  i per què meitat 

tablets i meitat netbooks.  

4. Festa final de curs.  

S’acorda que com l’any passat l’AMPA posarà el pica-pica i el servei de bar, aquest 

últim amb l’ajuda dels pares de 5è. Es parla de què es necessita exactament de 

material i qui se n’encarrega. Es demanaran 600 cadires, 100 taules i 3 carpes i també 

inflables. Es  farà una petició perquè la brigada escombri el pati a última hora i si poden 

posar-nos contenidors de reciclatge. S’ha d’acabar de mirar qui s’encarregarà de l’equip 

de música.  
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5. Reunió amb IES.  

Ens demanen des de l’IES data perquè els representants de l’AMPA de l’institut facin la 

xerrada per  les noves incorporacions. Al final es decideix que cap al maig, com el curs 

passat, i la data exacta quan els hi vagi bé. Arribat el moment es passarà circular.  

6. Sant Jordi.  

Enguany cau en dissabte, però el centre ho celebrarà el divendres 22 d’abril. Des de 

direcció demanen si es tornarien a fer les lectures per part de les famílies perquè van 

agradar molt. Es decideix que sí, però s’intentarà que els llibres estiguin preparats uns 

dies abans i així els col·laboradors puguin preparar-se les lectures amb temps. Es farà 

una graella amb els cursos i els horaris perquè els voluntaris puguin apuntar-se. També 

hi haurà una altra graella per apuntar els que es vulguin emportar el llibre a casa i 

poder-s’ho preparar.  

7. Revista.  

La revista va avançant a bon ritme. En l’exemplar d’aquest curs hi haurà 4 pàgines més, 

i tot i així no hi caben la meitat de continguts.  

8. Consell escolar.  

A la reunió de consell escolar es va passar pressupost. També es va anunciar que hi 

haurà canvi de directiva.  

9. Menjador.  

S’adjunta el buidatge de les enquestes se satisfacció passades a les famílies usuàries 

del menjador. Aquest informe també el rebrà l’empresa encarregada del menjador. Es 

demana, entre altres coses, que es facin informes més complets i precisos per les 

famílies. Hi ha famílies que s’han queixat dels càstigs posats a l’hora del menjador i es 

decideix comentar-ho a la propera reunió amb menjador.  

10. Precs i preguntes.  

- Pel que fa a la recollida de taps es comenta que en una setmana s’han fet dos sacs de 

taps (50 Kg). També es parla de fer recollida de taps en altres llocs de Moià com 

residències, gimnàs, etc. A l’escola bressol Els Garrofins ja ho fan. S’ha demanat a Sant 

Joan de Déu que vinguin al centre a fer alguna xerrada explicant els projectes que 

tenen en marxa. 

- Del tema casals es compta amb que Bimbirimboies presenti projecte i quan es tinguin 

tots els projectes es decidirà.  

- Pel que fa al Zumbampa es decideix crear una comissió per encarregar-se 

d’organitzar-ho tot, aquesta comissió està formada per: Marina J., Anna G., Gemma G., 

Mireia L., i Eva V. Es reuniran passat setmana santa per començar amb les tasques 

d’organització de l’event. Important recordar que s’ha de demanar tarima. Es decideix 



canviar la data del dissabte 7 de maig al diumenge 8 de maig, i l’horari serà d’11h a 

13h. 

 

Moià, a 10 de març de 2016. Signen l’acta 

Marina Jiménez      Silvia Ruiz 

Presidenta       Secretària  

 

 


