
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 6 de febrer de 2017

Assistents: Marina Jiménez (presidenta), Silvia Ruiz (secretària), Gemma Bisbal 
(tresorera),  Montse Borrell, Elisabet Casajuana, Marta Ferrer, Anna Gonzalez, 
Anna  Henestrosa,  Efren  Mamolejo,  Agnès  Prats,  Anna  Salvans,  Maite 
Serracarbasa, Roger Sison, Iris Torruella, Hélène Tourneroche.

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

1.Loteria.
S’han tornat 3734€ de 7000€.
 

2. Comissió reutilització de llibres.
A causa de que molts llibres ja són obsolets i que direcció vol apostar per eines 
digitals, es debat si es demanen els 10€ de reutilització de llibres a partir de 1r 
curs,  per  dotar  cicle  inicial  de  13  ordinadors  petits  i  també  incorporar  el 
Binding dins aquests diners. S’està d’acord però es proposa que part del cost 
ho assumeixi ajuntament o diputació presentant el projecte.

3. Factures informàtica.
Des de FaPaC ens informen que les factures per temes d’informàtica les tras-
passem al departament directament i ells es faran càrrec. Es parlarà amb Fa-
PaC per veure que s’ha de fer exactament.

4. Canvi representants al banc.
Per fer el  canvi  de  representants  al  banc demanen l’acta de l’Assemblea 
General i un certificat signat.  Ja està tot preparat i  es portarà al  banc per 
poder fer definitivament el canvi de titulars.

5. Camins escolars.
Es  va  fer  una  reunió  per  traspassar  a  l’ajuntament  les  propostes  i  s’està 
plantejant repintar els pas de zebra, pintar carrils bici, utilitzar menys el cotxe 
també volen involucrar les escoles i fer pintades pels trajectes més transitats. 
Amb  els botiguers  es  vol  crear  el  terme “botiga amiga” i  que els alumnes 
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s’adrecin a les botigues amb el distintiu si tenen cap problema.
Es vol treballar conjuntament amb un grup de treball de civisme que hi ha a 
l’ajuntament i també es vol tornar a implantar el consell de nens per tractar 
varis temes a nivell de poble.

6. Consell municipal.
La festa de final de curs es farà el 10 de juny.
També es comenta que el curs vinent hi haurà canvi de menjador. I que de 
cara al curs vinent es vol començar un projecte per tractar el bulling a nivell 
de poble.

7. Sant Jordi. 
S’ha parlat amb l’escola per fer uns jocs florals però finalment s’ha decidit 
deixar-ho pel curs vinent i així els mestres ho poden tenir present de cara a la 
programació del curs vinent.
Aquest  any  es  continuen  fent  les  lectures  dels  pares  i  mares  als  nens.  Es 
passarà la graella per whatsApp perquè qui vulgui es pugui apuntar i també 
es penjarà al plafó del gimnàs una nota informativa per qui no te whatssApp.

8. Precs i preguntes.
Referent al Quinto de Nadal s’han ingressat 721€ i 78€ de despesa.

Des  de tresoreria  s’han avisat  a famílies  com  a impagats  perquè al  fer  el 
pagament no posen el nom de l’alumne.
També es comenta que hi ha més despeses que ingressos i per tant s’ha de 
pensar en reduir les despeses.

Es comenta que per la festa de final de curs no hi haurà cap activitat al matí, i 
que en comptes del correfoc hi haurà festa de l’escuma, i per després del 
sopar algú punxant música.

S’informa que per P3 del curs vinent hi ha pocs nens i potser es perd una línia.

Per la trobada gegantera es tornarà a oferir coca i xocolata. 

Moià, a 6 de febrer de 2017. Signen l’acta

Marina Jiménez del Barco Silvia Ruiz
Presidenta Secretària 
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