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AMPA de l’ Escola Josep Orriols i Roca  
C/Miquel Vilarrubia, 12 
08180-Moià  tel. 93 830 05 19 
www.ampaescolapublica.moia.cat 
ampa@ampaescolapublica.moia.cat 
 
Acta de la reunió de l’Assemblea General Ordinària de socis de 
l’AMPA del dia 10 d’octubre de 2016 
 
 Assistents:  Marina Jiménez (presidenta), Noemí Rofes (Vicepresidenta), Jordi 
Crespiera (tresorer), Silvia Ruiz (secretària), altres membres de la de la Junta-, més la 
presència d’una trentena de socis.  
 
Es dóna la benvinguda als assistents. Tot seguit s’inicia l’ordre del dia: 
 
1.- Renovació i aprovació de la Junta de l’AMPA i p resentació dels nous 
membres .  
Hi ha canvis a la Junta. Es presenta la nova Junta amb Gemma Bisbal com a nova 
tresorera. El càrrec se sotmet a votació dels socis, és ratificat sense cap vot en contra. 
Es fa una relació dels vocals que s’han donat de baixa: Imma Bover, Jordi Crespiera, 
Gemma Gómez, Ester Guiteras, Santi Martín, Dörte Seeger, Silvia Vicedo, i de les 
noves incorporacions: Jaume Bartès, Sílvia Betrán, Elisabet Casajuana, Núria Clavell, 
Marta Ferrer, Anna Forcada, Anna Henestrosa, Efren Mamolejo, Susana Pinilla, Agnès 
Prats, Contxi Requena, Anna Salvans, Sandra Sanchez, Roger Sison, Iris Torruella, 
Hélène Tourneroche.  
La presidenta comunica que aquest any serà l’últim com a presidenta i el següent ho 
deixarà.   
S’explica que som el principal interlocutor entre pares i mares dels alumnes, la direcció i 
el professorat de l'escola. Es fa mitjançant la representació al Consell Escolar, al 
Consell Municipal Escolar i comunicació amb delegats de classe. 
S’anima als socis de l’AMPA a formar part de la Junta, i es comenta que la Junta 
funciona per comissions. 
 
2.-  Organització de l’AMPA: Comissions de treball.  

• Menjador: Hi han representants que es reuneixen un cop al trimestre amb 
Aramark i fan d'intermediaris entre el menjador i els pares, tot vetllant pel bon 
funcionament. El curs vinent es buscarà uns empresa a nivell comarcal. 

• Escola verda: S'intervé a les reunions trimestrals d'escola verda que fan des de el 
centre per tal d'aportar idees i ajudar en les tasques corresponents. 

• Extraescolars i casals: S’ha intentat oferir extraescolars que no estiguin a altres 
llocs però no acaben de funcionar. Aquest curs només es farà robòtica i natació. 
Pels casals continuen Bimbirimboies. 

• Material de segona mà: Es recull material escolar de segona mà per tal que 
l'escola pugui repartir i utilitzar quan s'escaigui.  

• Re-utilització de llibres: S'explica que a partir de 3r els llibres estan socialitzats, i 
a final de curs la comissió, amb l'ajuda d'algunes famílies, s'encarrega de revisar-
los i deixar-los a punt per al curs vinent. S'agraeix la col·laboració d'aquestes 
famílies. També s’explica que cada vegada s’utilitzen menys llibres en paper i 
més en format digital, i per tant els diners també s’utilitzaran per eines digitals. 



 2 

• Gegants: Es participa en trobades geganteres del poble traient els gegants de 
l'escola. Els gegants els poden portar els nens de 5è, 6è, pares i mares, i per la 
resta d'alumnes hi han els bolets- capgrossos. Es remarca que falten portadors i 
es valorarà a junta que es pot fer amb aquest tema. 

• Pàgina web i Facebook:  L'objectiu es oferir màxima transparència i informar en 
tot moment de les novetats. Es demana als assistents que facin propostes per tal 
de publicar-les. 

• Xerrades: Es realitzen xerrades de tant en tant sobre temes d’interès per als 
pares i mares. 

• Taps solidaris: Es comunica que ja gairebé hi ha recollit mitja tonelada, amb una 
ho venen a buscar des de l’empresa. Per una tona ens donaran 200€ que aniran 
directes a l’Hospital de St. Pau. Es recorda que han de ser els nens els que han 
de portar els taps. Des de l’hospital ja han enviat flyers i vídeos per passar-los als 
alumnes. 

• Alfabetització: S'ofereix a mares nouvingudes, els dilluns de 15 a 16,30h. Ho 
continuarà fent la Pilar. 

• Carnestoltes: Falta gent per encarregar-se. 
• Festes: S'organitzen activitats dins i fora de l'horari lectiu per fer cohesió familiar i 

per recaptar diners. La festa de final de curs s'organitza amb la col·laboració dels 
pares i mares de 5è. 

• Loteria: Es fa per recaptar diners, la comissió es coordina amb els delegats per 
repartir-la. S'han de tornar les matrius la primera setmana de Desembre.  

• La Tosca: Es col·labora amb la revista local “La Tosca” amb diversos articles 
explicant esdeveniments o activitats rellevants. S’ha enviat un article a la Tosca 
parlant de la problemàtica que hi ha aquest curs a P3. 

• Revista: Aquest curs no es farà revista per la dificultat que hi ha en coordinar-se 
la comissió amb els mestres. Es demanarà, però, a l’equip directiu que dinamitzin 
més el blog de l’escola. 

 
3.-  Activitats: memòria 2015-2016 i projectes pel curs 2016-2017.  
S'explica que s'ha fet: 

− Contractació de l’auxiliar de conversa en anglès per als cursos 4t, 5è i 6è. En 
grups de tres i un cop per setmana l'alumne té un auxiliar de conversa durant 20 
minuts.  

− S'han proporcionat 7 hores de manteniment informàtic. 
− S'han pagat autocars de les colònies. 
− Material escolar durant tot el curs. 
− 2 TV per equipar les aules de primer. 

 
S'explica que es vol fer: 

− Converses en anglès de 4t a 6è. 
− Suport informàtic. 
− Pagar els autocars de les colònies. 
− Comprar el material escolar. 
− Projecte Binding: és un projecte de la Universitat de Barcelona, amb l’objectiu de 

desenvolupar eines per l’adquisició i la millora de les habilitats lectores en els 
alumnes de primer. Tot té un cost de 1500 €, d’aquests l’ampa aportarà 1000€ i 
l’escola 500€. Es decideix que a partir del curs vinent els alumnes de primer i 
segon també pagaran la re-utilització de llibres de tal manera que l’escola pugui 
assolir la seva part. 
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4.- La memòria financera del curs 2015-2016 
És desglossat partida per partida pel tresorer 1.  
S’han cobrat el 96% de les quotes però cal mantenir els ingressos extraordinaris de les 
festes si es vol continuar fent tot el que es fa. 
 
5.- El pressupost pel curs 2016-2017   
És desglossat partida per partida pel tresorer 1. 
Es dona per aprovat, sense cap vot en contra. 
 
6.- Precs i preguntes 
Es demana si des de Serveis Socials encara paguen quotes de famílies que no poden i 
es contesta que sí, aquest any han pagat una. 
  

  
S’acaba l’assemblea agraint l’assistència als socis. 
 
I sense més qüestions a tractar, es dóna per acabada l’Assemblea General Ordinària de 
Socis de l’Ampa del curs 2016-2017. 
 
 
Moià, a 10 d’octubre de 2016. Signen l’acta 

Marina Jiménez      Silvia Ruiz  

Presidenta       Secretària  
 

                                                 
1 
  S’adjunta la memòria econòmica 2015-2016, i el pressupost pel curs 2016-2017 elaborats per 
Jordi Crespiera, tresorer de l’AMPA . Veure Annex 1 . 



 

Annex 1 
Memòria del curs 2015/2016  

 
Remanent de tresoreria 2013-

14 

            8.370,36 

€  

      INGRESSOS ORDINARIS  Pressupost   Evolució  

 

DESPESES ORDINARIES  Pressupost   Evolució  

 

Quotes AMPA 

          11.640,00 

€  

                  11.085,00 

€  

 

Autocars 

     6.310,00 

€  

     6.310,00 

€  

 

Quotes atrassades 

                200,00 

€  

                        210,50 

€  

 

Informàtica 

     1.750,00 

€  

     1.529,40 

€  

 

Loteria 

            1.625,00 

€  

                    1.645,00 

€  

 

Auxiliar conversa Anglès 5è i 6è 

     3.343,18 

€  

     3.672,00 

€  

 

Festa Final de Curs 

                750,00 

€  

                        802,34 

€  

 

Supersopa 

     1.500,00 

€  

     1.142,75 

€  

 

Altres (quinto, samarretes,...) 

            1.000,00 

€  

                    1.073,65 

€  

 

Organització festa fi de curs 

         750,00 

€  

     1.218,00 

€  

 

Supersopa 

                300,00 

€  

                        525,00 

€  

 

Despeses banc 

         300,00 

€  

         277,76 

€  

 

Ingressos Extraordinaris(loteria) 

                         -   

€  

                    2.664,00 

€  

 

AEAT 

         527,36 

€  

         216,00 

€  Falta !!! 

Total 

          15.515,00 

€  

                  18.005,49 

€  

 

Quota FAPAC 

         375,00 

€  

         370,65 

€  

 

    

Altres (Quinto, gestions adm…) 

         250,00 

€  

         192,13 

€  

 

 

Pressupost Real 

 

Pissarres digitals (TV) 

                  -   

€  

     1.320,00 

€  

 

Balanç 

                409,46 

€  

                    1.706,80 

€  

 

Loteria 

                  -   

€  

           50,00 

€  

 

Remanent   8.779,82 €    10.077,16 €  
 

Total 

   15.105,54 

€  

   16.298,69 

€  

 



 

 

 

 

 

 

       

 

Ingressos Despeses 

     

Tresoreria 

          18.005,49 

€  

                  16.298,69 

€  

 

Altres   Ingressos   Despeses  

 

Quotes AMPA 

          11.295,50 

€  62,73% 

 

Reutilització 

     1.470,00 

€  

     1.470,00 

€  

 

Resta ingressos 

            6.709,99 

€  37,27% 

 

Quotes Material Escola 

   19.920,00 

€  

   19.920,00 

€  

 

Balanç 

            1.706,80 

€  9,48% 

 

 Natació  

     3.164,00 

€  

     3.164,00 

€  

 

    

Total 

   24.554,00 

€  

   24.554,00 

€  

 

        Evolució quotes Previst Efectuat Pendent 

    

Remesat banc 

          19.020,00 

€  

                  18.925,00 

€  

          95,00 

€  99,50% 

   

Efectiu 

          13.010,00 

€  

                  12.080,00 

€  

       930,00 

€  92,85% 

   

Total 

          32.030,00 

€  

                  31.005,00 

€  

    1.025,00 

€  96,80% 

   

        

Històric pendents de cobrar 

            1.543,70 

€  

       
 
 



 

Pressupost curs 2016/2017 
 

Romanent de tresoreria 2015-16  10.077,16 € 
 

DESPESES ORDINARIES  Pressupost  

   

Autocars  6.300,00 € 

INGRESSOS ORDINARIS  Pressupost  
 

Informàtica 1.750,00 € 

Quotes AMPA 12.160,00 € 
 

Aux.Conv. Anglès 5è i 6è 3.672,00 € 

Loteria  1.625,00 € 
 

Organització festa fi de 

curs 1.000,00 € 

Quotes atrassades  0,00 € 
 

Despeses banc 300,00 € 

Festa Final de Curs  750,00 € 
 

Quota FAPAC 375,00 € 

Altres (activitats AMPA per recaptar) 1.000,00 € 
 

Altres 274,00 € 

   

Binding 1.000,00 € 

   

IRPF Aux.Conversa 864,00 € 

Total 15.535,00 € 
 

Total 15.535,00 € 

     Romanent previst 2015-16  0,00 € 10.077,16 € 
  

     

     
Altres     

  
Quotes Material Escolar 20.350,00 € 20.350,00 € 

  
Piscina N/D N/D 

  


