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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 
ampa@ampaescolapublica.moia.cat 
 
 
 
Acta de la reunió de junta del dia 18 de maig de 2017 
 
 
 
Assistents: Marina Jiménez (presidenta), Silvia Ruiz (secretària), Montse Borrell, 
Elisabet Casajuana, Anna Henestrosa, Mireia Lorente, Susana Pinilla, Agnès 
Prats, Contxi Requena, Maite Serracarbasa, Roger Sison, Núria Soldevila, 
Hélène Tourneroche, Eva Viñas. 
 
Comença la reunió de Junta seguint l’ordre del dia: 
 
 
1.Valoració St. Jordi. 
Es fa una valoració positiva de les lectures dels pares i mares als alumnes. 
S’avisarà a direcció que de cara al curs vinent tinguin present fer els jocs 
florals. 
  
 
2. Certificat digital. 
El farà la tresorera. 
 
 
3. Junta directiva proper curs. 
La Marina deixarà el càrrec de presidenta i en Roger passarà a ser el nou 
director. 
 
4. Pagament de quotes. 
Es decideix que els 10€ de reutilització, i mirar impagats, no els cobrarà l’Ampa 
pel tema protecció de dades. Es decideix que això s’ha de fer des de la 
direcció del centre i la proposta que se’ls hi fa és que ho cobrin a secretaria i 
els mestres ho recordin a les famílies a les reunions de final de curs., i de cara al 
curs vinent passar rebut juntament amb el de les colònies. El tema cobrament 
de quotes es decideix que siguin a l’octubre i al gener. 
 
 
5. Festa final de curs. 
Ampa s’encarregarà de posar la barra i es farà una graella per repartir-nos les 
hores. Des de direcció demanen que hi hagi un responsable per l’equip de so, 
però es decideix que aquest responsable no ho ha de ser durant las 
actuacions, durant la resta sí. 
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6. Menjador. 
De moment la empresa Aramark continuarà portant el menjador durant un 
any més ja que és molt difícil unificar tantes escoles a nivell comarcal degut a 
la gran diversitat i s’ha de mirar amb calma. 
 
 
7. Reutilització. 
Referent al tema reutilització de llibres es decideix que cada curs s’encarregui 
de revisar els llibres que tindrà el curs vinent, i que siguin els delegats els 
encarregats de buscar prou gent per fer-ho. 
 
 
8. Extraescolars. 
Des de robòtica proposen fer una classe oberta per als pares i mares i així 
promocionar l’extraescolar. Es demanarà si es pot fer també amb fills. 
Pel que fa a la proposta que ha arribat de l’extraescolar de música ens 
sembla bé, mentre no sigui en divendres que hi ha robòtica, cap problema. 
Des de Ampa es farà una previsió de gent que pugui estar interessada i es 
comentarà a les reunions. 
 
6. Precs i preguntes. 
- No hi han precs i preguntes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moià, a 18 de maig de 2017. Signen l’acta 
 
Marina Jiménez del Barco      Silvia Ruiz 
Presidenta         Secretària  
 


