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ACTA 
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 

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

 
 

Dia: 28 de maig de 2013 
Lloc: Col·legi Camí. Vèlia, 28 Barcelona 
Hora: 18:00 (primera convocatòria) 

 
Assistents: 

 
Pep Montes (president) 
Maijo Ejarque (secretària) 

Gemma Martín (tresorera) 
Anna Montilla (vocal de la JD) 

Yolanda Alcázar (vocal de la JD) 
Maria José Carbonell  (sòcia 6è de primària i 3r d’ESO) 
Mariano Cárdenas   (soci 2n de primària) 

Lola Ramos (sòcia 2n de primària) 
Alex Garnés (soci 2n de primària) 

Francisco Carmona (soci 2n de primària) 
Dominga Alcázar (sòcia 1r i 3r d’ESO 
Yolanda Garcia (sòcia 3r d’ESO) 

Sílvia Garcia (soci 4rt de primària i 2n d’ESO) 
M. José Mañà (sòcia 4rt de primària) 

Lourdes Garcia (sòcia 2n i 4rt de primària) 
M. José Moreno (sòcia  4rt de primària) 
Juani Frutos (sòcia 2n i 6è de primària)      

Gemma Toribio (sòcia 1r de primària) 
Maite Rodríguez (sòcia 1r de primària) 

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 de les extraescolars 2012/13 i propostes per a 2013/14 
3. Presentació de la campanya de venda i descompte per als llibres i 

material del curs 2013/14 
4. Proposta i aprovació, si s’escau, de la inscripció de l’AMPA CAMÍ a una 

federació d’associacions de pares i mares 
5. Precs i preguntes  
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S’inicia l’assemblea, en segona convocatòria, a les 18,35 hores. 
 

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

L’acta de l’assemblea anterior, celebrada el dia 8 de novembre de 2012, 
s’aprova per unanimitat i sense esmenes.  
 

 
2. Informe de les extraescolars 2012/13 i propostes per a 2013/14 

 
Maijo Ejarque fa un balanç general positiu de la campanya d’activitats 
extraescolars del curs que és a punt de finalitzar. S’ha comptat amb 

gairebé 50 nens i nenes inscrits i s’ha realitzat els tallers d’art, d’escacs, 
guitarra, combo i percussió i tennis. 

 
Ejarque insisteix en la necessitat, per a properes edicions, que es 
compleixi la normativa sobre inscripcions i baixes de les activitats. Tant la 

norma com els fulls d’inscripció i baixa estan penjats en el bloc de 
l’AMPA. És especialment important que les families que donen de baixa 

un nen o nena omplin el full de baixa, per assegurar que hi haurà un bon 
control econòmic i que l’activitat no tingui pèrdues a final de curs. Deixa 
clar que la quota es seguirà cobrant a les families inscrites fins que no 

formalitzin el full de baixa. Igualment, el pagament sempre serà 
trimestral, de manera que no es fraccionarà si un nen o nena plega a mig 

trimestre. 
 

Ejarque explica que enguany no s’ha pogut realitzar l’activitat de futbol 
perquè no hi ha hagut alumnes suficients per formar un equip complet en 
ca curs. Tanmateix, alguns alumnes que s’hi havien inscrit han pogut fer 

l’activitat pel seu compte inscrivint-se directament a l’associació esportiva 
del Col·legi Arrels. Malgrat tot, per al curs vinent es tornarà a ofertar 

l’activitat de futbol, perquè en les enquestes que, igual que l’any passat, 
s’ha distribuit entre les famílies, aquesta activitat és la que té més 
acceptació. Es manté el suport de l’escola a l’activitat, de manera que si 

es pot completar un equip del Col·legi Camí, l’escola finançarà l’equipació 
dels esportistes. 

 
Finalment, anuncia que al llarg del mes de juliol, tota l’oferta d’activitats 
extraescolars estarà penjada a bloc, amb dies, horaris, preus i 

continguts. D’aquesta manera, les families tindran temps de planificar els 
horaris del proper curs amb suficient antelació. Es preveu que l’oferta de 

cursos i tallers sigui la mateixa que la del curs anterior. 
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3. Presentació de la campanya de venda i descompte per als llibres i 

material del curs 2013/14 

 
Pep Montes explica que, com s’ha fet els darrers anys, l’AMPA farà la 

gestió de la comanda dels llibres de text de Santillana i Oxford, per a 
totes aquelles famílies que hi estiguin interessades, amb un descompte 
del 25%. La direcció de l’escola s’ha compromès a facilitar el llistat de 

llibres tan aviat com li sigui possible per a donar la informació adequada 
als associats. 

 
També es gaudirà d’un descompte per a material escolar i altres llibres de 
lectura i de text, no contemplats amb el subministrament dels lots de 

Santillana. Aquest descompte es podrà obtenir a la Llibreria de Santos 
Ochoa, mercès a una gestió directa de l’AMPA. 

 
 
4. Proposta i aprovació, si s’escau, de la inscripció de l’AMPA CAMÍ a 

una federació d’associacions de pares i mares. 
 

Josep Montes exposa que la Junta Directiva considera interessant la 
possibbilitat que l’AMPA formi part d’una federació d’associacions de 
mares i pares d’alumnes per tenir accés a serveis que facilitin i donin 

suport a la gestió de l’entitat. Entre moltes d’altres possibilitats, a través 
d’una federació es pot aconseguir assessorament jurídic, suport en la 

gestió econòmica, propostes formatives, etc.  

Per tal de prendre aquesta decisió amb coneixement de causa, la Junta 

Directiva ha recollit informació de diferents opcions, n’ha recollit dues que 
considera les més adequades per les característiques de la nostra entitat i 
ha elaborat un dossier per comparar i contrastar els avantatges d’una i 

altra. Les dues entitats proposades són FAPEL (Federació de Pares i 
Mares de les Escoles Lliures de Catalunya) i FAPAC (Federació 

d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya). Montes ressalta 
que la direcció del Col·legi Camí ha recomanat que l’entitat es federi amb 
FAPEL, que acull centres i AMPAS d’escoles concertades. En aquest punt, 

Alex Camí intervé per recomanar, efectivament, l’entitat FAPEL. 

El dossier informatiu s’adjunta com a part integrant de la present acta 

com a DOCUMENT 1. 

Analitzades les dues propostes, la Junta Directiva proposa a l’assemblea 
ingressar a FAPAC, perquè considera que el nombre i la qualitat dels seus 

serveis, així com la seva implantació arreu de Catalunya i la seva 
grandària, la fan més recomanable.  

Es produeixen diverses intervencions dels assistents a l’assemblea, fent 
preguntes i demanant aclariments sobre la informació relativa a les dues 
entitats.   
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Finalment, es procedeix a fer una votació, el resultat de la qual és el 
següent: 
 

Vots favorables a federar-se amb FAPEL:  2 
Vots favorables a federar-se amb FAPAC:  12 

Abstencions:      4 
 
A la vista del resultat es pren l’acord de federar l’AMPA Camí amb FAPAC 

i es faculta la Junta Directiva per a realitzar les gestions necessàries per 
tal que l’ingrés es faci efectiu per al curs vinent. 

 
Pep Montes fa constar que si en el periode de temps que va entra 
aquesta assemblea i l’inici del proper curs algun associat expressa alguna 

opinió diferent o aporta dades noves sobre aquesta qüestió, seran 
tingudes en compte en una propoera assemblea, per si fos pertinent 

replantejar la decisió. En cas contrari, es farà efectiu l’ingrés a FAPAC. 
 
 

5. Precs i preguntes 
 

Pep Montes expressa l’agraïment de la Junta Directiva, en nom de tots els 
associats, al soci Juanma Garcia, per l’elaboració desinteressada del nou 
logotip de l’AMPA CAMI i del cartell per a la propera edició del Guateque. 

 
Informa també que en el proper Guateque, els alumnes de 4rt d’ESO 

prepararan entrepans per als assistents. Els ingressos, juntament amb 
els diners recaptats gràcies al sorteig de la panera de Nadal i a la venda 

de roses per Sant Jordi, ajudaran a financiar el seu viatge de final 
d’estudis. 
 

El president també comenta el poc aprofitament que ha tingut l’espai que 
l’escola ha cedit a l’AMPA en el web oficial del Col·legi Camí. La raó ha 

estat el poc temps disponible dels membres de la Junta Directiva, que no 
els ha permès actualitzar de forma continuada el seu contingut. Malgrat 
això, reitera l’agraïment de l’AMPA a l’escola per poder disposar d’aquest 

servei, i expressa el desig que durant el proper curs serà possible 
obtenir-ne millor rendiment. 

 
Es tracta tot seguit la qüestió dels impagaments. Pep Montes i Gemma 
Martin, la tresorera de la junta directiva, expliquen que s’han enviat 

cartes i notificacions a les famílies que han generat impagaments. Es 
reitera, tal com ja s’ha fet en assemblees anteriors, que aquelles families 

associades amb dificultats econòmiques es poden posar en contacte amb 
la JD, per arribar a una solució acordada. Martín i Montes garanteixen 
que si hi ha una necessitat real l’AMPA sempre trobarà una solució 

d’equilibri que no perjudicarà l’entitat i donarà suport a les famílies amb 
dificultats.  
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Al marge d’aquests casos, però, els impagaments injustificats seran 
causa que les families implicades no tinguin dret a gaudir dels serveis 
que ofereix l’AMPA, com ara la sortida sorpresa de final de curs o els 

autocars de les colònies, etc. 
 

Intervé una mare de 1r primària, Maite Rodríguez, que exposa que 
aquest tema genera un greuge comparatiu. Intervenen altres mares que 
proposen la seva ajuda en la gestió dels cobraments impagats, encara 

que, de fet, és la secretària de l’escola la que reparteix les cartes de 
notificacions d’impagaments.  

 
Hi ha una conscienciació general sobre la problemàtica dels 
impagaments, i això ajuda a disminuir-ne la quantitat. En qualsevol cas, 

aquesta junta es proposa insistir en la qüestió, sistematitzant l’enviament 
de cartes a les families imiplicades i buscant solucions personalitzades. 

 
Pep Montes agraeix, d’altra banda, la feina realitzada pels delegats de 
curs, gràcies als quals s’ha pogut actualitzar dades que faltaven de pares 

i mares.  
 

Es produeix una queixa sobre el servei de menjador escolar. Maite 
Rodríguez fa una petició per a obtenir més informació sobre els criteris 
dietètics que se segueixen. Alex Camí respon que no entén el motiu de la 

queixa, ja que els menús i els subministradors són els mateixos que els 
d’anys anteriors. Diverses families intervenen per dir que, en la seva 

opinió, els menús no són prou equilibrats. 
 

Alex Camí explica que l’Agència Catalana de Salut fa inspeccions regulars 
de sanitat i que ho ha trobat sempre tot en ordre. Segons Alex Camí, 
l’escola aposta per diversificar aliments (incorporació de coliflor als 

menús, per exemple) introduint productes necessaris però que potser no 
són del gust dels nens, però insisteix que això forma part necessària 

d’una dieta equilibrada. 
 
Maria José Moreno opina que els productes són correctes però la 

elaboració podria ser de major qualitat. 
 

Pep Montes suggereix que la direcció de l’escola hauria pogut informar a 
les famílies dels controls que realitza l’Agència Catalana de Salut, per 
aclarir possibles dubtes i tranquilitzar-les. Demana a la direcció de 

l’escola que millori la comunicació sobre els continguts dels serveis de 
l’escola, per garantir un adequat coneixement per part de les families i 

per prevenir dubtes i possibles queixes. 
 
Pep Montes explica, d’altra banda, que s’ha produit una queixa referida a 

l’activitat extraescolar de Combo i Percussió, en la qual, segons una 
familia, el professor deixa sortir un quart d’hora abans als alumnes. La JD 

es compromet a esbrinar quina és la causa d’aquesta irregularitat i a 
posar-hi remei. 
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Montes exposa també que en les setmanes precedents s’han produit dues 
queixes també referides a les activitats extraescolars. Totes dues han 
arribat a la JD gràcies a informacions facilitades per la direcció de 

l’escola. En un cas, es tractava d’una pràctica poc prudent d’un monitor 
de l’extraescolar de guitarra, que demanava a alguns alumnes que fessin 

un control puntual de la porta d’accés a l’escola. En un altre cas es 
tractava de queixes expressades per nens sobre un comportament 
pressumptament incorrecte d’un dels monitors de tennis. En els dos 

casos, la JD ha intervingut, ha demanat explicacions als talleristes i els 
ha exigit un canvi d’hàbits. A hores d’ara, si no hi ha informacions que ho 

contradiguin, ambdues incidències han estat corregides. 
 
Finalment, Pep Montes explica també que diverses families han demanat 

que durant l’assemblea es faci constar una queixa referida a la poca 
informació que facilita l’equip directiu de l’escola sobre les substitucions i 

canvis del personal docent. Es reitera, per tant, la petició al Col·legi Camí 
que millori la informació sobre qüestions de funcionament i servei 
quotidià. 

 
Dos socis s’afegeixen al Grup de Suport. Es tracta de Juana Frutos 

Bernal, (mare de 2n i 6è de primària) i Lola Ramos Almécijar (mare de 2n 
de primària). 
  

Sense més qüestions a tractar, l’assemblea finalitza a les 19:50 hores. 
 

 

 
 
I per tal que consti a tots els efectes, signo al dia i lloc de l’encapçalament, 
 

 
 

 
 
 

                                                           Amb el vist-i-plau 
 

 
 
Maijo Ejarque 

Secretària  
 

 
 

                                                           Pep Montes 
                                                           President 
 

 


