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ACTA 
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 

de l’Associació de Pares i Mares d’Alumnes 
del Col·legi Camí 

 
 

Dia: 8 de novembre de 2012 
Lloc: Col·legi Camí. Vèlia, 28 Barcelona 
Hora: 18:30 

 
Assistents: 

 
Eduard Casas (president) 
Pep Montes (vice-president) 

Francesc Richarte (tresorer) 
Maijo Ejarque (secretària) 

Gemma Martín (vocal de la JD) 
Anna Montilla (vocal de la JD) 
18 associats 

Alex Camí (director del Col·legi Camí, en qualitat de convidat) 
 

Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior 

2. Informe i aprovació del tancament econòmic del curs 2011- 2012 
3. Presentació de candidatura i elecció de la nova JD 

4. Exposició del projecte per als dos anys de mandat de la nova JD 
5. Delegats de curs i Grup de Suport 
6. Precs i preguntes 

 
S’inicia l’assemblea, en segona convocatòria, a les 18,30 hores. 

 
1. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior 
 

A proposta del president, Eduard Casas, s’acorda donar per aprovada 
l’acta de l’assemblea anterior, celebrada el passat 6 de juny de 2011, 

sense necessitat de llegir-la, ja que ha estat disponible en el bloc de 
l’entitat des de fa diversos mesos. 
 

2. Informe i aprovació del tancament econòmic del curs 2011- 2012 
 

El Sr Richarte fa una explicació detallada del balanç econòmic de 
l’associació: ingressos (quotes, extraescolars, loteria, llibres de text) i 

despeses (monitors extraescolars, impagats, autocars colònies, devolució 
rebuts). S’adjunta com a annex en aquest document. 
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El tresorer informa sobre el tancament econòmic del curs, durant el mes 
de juny, amb la finalitat que la compra dels lots de llibres, que es fa 
durant el mes de juliol, no afecti el tancament. 

 
Intervé el Sr Casas per aclarir la despesa de 1.800 € per alumnes de 4rt 

d’ESO: sempre es paga aquesta quantitat per contribuir a les despeses 
del viatge de final de curs. També s’aplica a la despesa dels autocars per 
a la sortida de 3r d’ESO al Bosc Vertical. 

 
El Sr Richarte exposa la sistemàtica d’informació a les famílies pendents 

de pagaments, confidencialment i personal. S’enviaran cartes per escrit i 
es donarà un termini. Si no es pagués el deute, l’alumne no podrà gaudir 
dels avantages dels fills i filles dels membres de l’associació.   

 
Finalment comenta les incidències que s’han produït en el 

subministrament dels lots de llibres de Santillana, que la matiexa 
editorial ha resolt en un termini breu. 
 

L’assemblea aprova per unanimitat el tancament de comptes del curs 
2011/12. 

 
3. Presentació de candidatura i elecció de la nova JD  
 

Eduard Casas explica que s’acaba el mandat per a aquest curs de l’actual 
Junta Directiva. Es va publicar i recollir inscripcions per a la candidatura 

de nous membres de la JD: a més a més dels membres ja existens, 
s’incorpora Yolanda Alcázar. 

 
S’anuncia la renovació en els càrrecs de representació. Eduard Casas 
demana que es presentin pares i mares de cursos inicials i agraeix 

l’elaboració del nou projecte de candidatura per part del Sr Pep Montes. 
 

El Sr Montes pren la paraula: el projecte està penjat al bloc de l’Ampa i 
pretèn reflectir la feina de la JD. Amb l’ajut del suport gràfic, fa una breu 
explicació dels temes més novedosos:  

 
 actualització dels estatuts 

 federació de la nostra ampa al llarg d’aquest curs 
 informació de les reunions del Consell Escolar de Centre a tots els 

pares i mares 

 presentació d’informes trimestrals de valoracions de les activitats 
extraescolars 

 revisió d’assegurances per a les activitats extraescolars 
 inclosió de les extraescolars en el Projecte Educatiu de Centre 

 

El Sr Montes continua amb l’exposició de les aportacions de l’Ampa, com 
la programació de xerrades psico-pedagògiques, els descomptes i 

avantages aconseguits amb els llibres de Santillana i la llibreria de 
Santos Ochoa, el suport a l’escola en el servei de piscina. Aquest curs 
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s’ha produït un canvi en la natació que estem segurs suposarà un pas 
qualitatiu important. A instàncies de l’AMPA, a partir d’aquest curs els 
nostres alumnes faran natació al Club Natació Sant Andreu, superats 

problemes de coordinació en el trasllat a les instal·acions. 
 

Altres aportacions: 
 
 contribució en la millora de la climatització de l’escola. S’ha demanat 

pressupostos i l’Ampa farà una aportació econòmica. Intervé el 
director de l’escola per aclarir que l’objectiu de la climatització serà 

abaixar 2 ó 3 ºC, i que no pensen instal·lar aparells individuals a cada 
classe. 

 fotografia del grup de classe 

 reciclatge d’uniformes i roba de l’escola. Aquest punt es durà a terme 
només si disposem del suport d’altres pares i mares diferents als 

membres de la JD 
 

Finalment, es vota i s’aprova per unanimitat la constitució de la nova JD:  

 
Pep Montes (president) 

Ana Montilla (vice-presidenta de la JD) 
Gemma Martin (tresorera) 
Maijo Ejarque (secretària) 

Eduard Casas (vocal) 
Francesc Richarte (vocal) 

Yolanda Alcázar (vocal) 
 

 
4. Exposició del projecte per als dos anys de mandat de la nova JD 
 

El contingut d’aquest punt s’ha exposat de forma conjunta amb l’anterior 
punt de l’ordre del dia. 

 
L’assemblea aprova per unanimitat el pla de treball de la nova JD. 

 

 
5. Delegats de curs i Grup de Suport 

 
Respecte la participació i la comunicació, el Sr Montes exposa el paper 
del delegat de classe; es convocaran els delegats a reunir-se amb la JD, 

tant com per temes de coordinació com a les reunions de la JD. També es 
comptarà amb els pares del grup de suport. 

 
Degut a l’assistència a l’assamblea de noves famílies en aquest curs, 
explica la dinàmica del “Guateque” com a trobada de pares i mares, 

l’existència del bloc i de la disposició d’un apartat per a l’Ampa en el nou 
web de l’escola, cosa que el Sr Montes agraeix públicament al director de 

l’escola. 
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6. Precs i preguntes 
 
La mare de la família Castañé exposa la possibilitat de muntar, dins el 

grup de suport, comissions, i demana que els delegats de curs s’impliquin 
més. Anuncia que ella podria presentar-se com a responsable de la 

“comissió de recicaltge de roba”. El nou president, Pep Montes, recollirà 
informacions per crear aquestes comissions. 

 

 
Sense més qüestions a tractar, l’assemblea finalitza a les 20:00 hores. 

 
 
 
  


