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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 
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Acta de la reunió de junta del dia 6 de setembre de 2016 

 

 

 

Assistents: Marina Jiménez (presidenta), Noemí Rofes (Vicepresidenta), Jordi 

Crespiera (tresorer), Silvia Ruiz (secretària), Gemma Bisbal, Montse Borrell, Anna 

Gonzàlez, Mireia Lorente, Maite Serracarbasa, Eva Viñas. 

 

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

 

 

1.Presentació equip directiu. 

L’equip directiu actual es presenten i ens donen el seu recolzament. 

Ens demanen fer el segon pagament de l’Ampa abans que el segon 

pagament de colònies, i s’accepta, no hi ha cap inconvenient. 

Des de l’Ampa es comenta que ja no hi han voluntaris per donar continuïtat a 

la revista i es demana que ho comentin al claustre de mestres si voldrien 

continuar el projecte fent-ho els alumnes i de manera digital. 

  

 

2. Mètode Binding. 

L’equip directiu ens explica el mètode Binding: és un mètode per treballar 

l’inici de la lectura a 1r. Hi hauran activitats a l’escola i a casa on-line, i son 

paquets d’activitats molt individualitzats. Es detecten trastorns 

d’aprenentatges i s’incentiva l’aprenentatge de la lectura. 

Es planteja un dubte; com ho faran els nens que no tenen cap recolzament a 

casa, ja que cal la companyia d’un adult per fer-ho, i/o eines per poder fer-ho 

on-line. Es comenta que això ho poden assolir des de l’educació especial del 

centre o amb pares voluntaris. Seran com a molt 4 sessions de 10 min. a la 

setmana. 

El preu es de 30€ per alumne el curs, total uns 1500€. Per assolir-ho a nivell 

econòmic es decideix que des de primer les famílies comencin a pagar la 

reutilització de llibres. Utilitzant els diners de la reutilització no només per llibres, 

que ja no hi han tants, sinó també pel mètode Binding i dotació digital. Per 

tant, aquest curs les famílies de primer pagaran 10€ (import de la reutilitzacio 

de llibres)dins el rebut de sortides i colònies i l’Ampa farà la donació dels 20€ 

que falten. 
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3. Valoració festa final de curs. 

Tothom va estar molt content, va agrada molt però van haver-hi problemes a 

l’hora de recollir, ja que va quedar molt poca gent per fer-ho. Es va comentar 

que tot estava molt brut i es diu que de cara a l’any vinent s’hauria de 

conscienciar a la gent que no embruti i també als pares perquè vigilin als seus 

fills, ja que van haver-hi nens que no van tenir un comportament correcte. 

També es comenta que de cara a l’any vinent se’ls hi comenti als pares de 

5è, encarregats d’organitzar la festa, que també s’encarreguin de la recollida 

al final de la festa. 

També es comenta que ha d’haver-hi algú responsable de l’equip de so i que 

s’encarregui de posar música durant el sopar o a on calgui. 

Es proposa per l’any que ve que els alumnes s’encarreguin de dirigir tallers tipu 

“tu si que vales”, karaokes, etc. 

 

 

4. Membres junta. 

Hi han uns quants membres que pleguen; Imma Bover, Ester Guiteras, Santi 

Martin i Dörte Seeger. 

Es comenta buscar noves incorporacions i ser-hi tots presents a la propera 

junta que serà el 5 d’octubre, per poder repartir tasques i preparar 

l’assemblea general del 10 d’octubre a les 21h. 

 

 

5. Comissions. 

S’obre una comissió nova, Taps, de moment formada per Marina, Noe i Marc. 

 

 

6. Valoració casal d’estiu. 

Van funcionar molt bé, però pocs apuntats a la franja d’edat de 5è i 6è, 

degut a la gran oferta que existia fora del centre. 

 

 

7. Extraescolars. 

Es farà divendres robòtica, dissabte natació i cuina dimarts i dijous, però 

encara pendent de les inscripcions. 

 

 

8. Diada. 

La Noe s’encarregarà de fer el ram i l’ofrena a Rafel de Casanova el 

diumenge 11 de setembre. 

 

 

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

 

Marina Jiménez del Barco      Silvia Ruiz 

Presidenta         Secretària  

 


