
 
 
 

ACTA 
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 

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

 
 

Dia: 24 d’octubre de 2013 
Lloc: Col·legi Camí. Vèlia, 28. Barcelona. 
Hora: 18:00 (primera convocatòria) 

 
Assistents: 

 
 Pep Montes (president) 
 Maijo Ejarque (secretària) 

 Yolanda Alcàzar (vocal) 
 Eduard Casas (vocal) 

Alicia Buisán (vocal) 
 Mercè Romero (sòcia de 4t de primària i de 3r d’ESO) 
 Elvira Ruibal (sòcia de 5è de primària) 

 Eva Torrente (sòcia de 4t de primària) 
 Lola Ramos (sòcia de 3r de primària) 

 Juani Frutos (sòcia de 3r de primària i 1r d’ESO) 
 Mariano Cardenas (soci de 3r de primària) 
 Raül Moreno (soci de 2n i 6è de primària) 

 Carmen Arribas (sòcia de 4t de primària) 
 Jacqueline Martin (sòcia de 4t de primària) 

 Àlex Garnés (soci de 3r de primària) 
 Xavier Miralles (soci de 4t de primària) 
 Maria José Carbonell (sòcia de 1r i 4t d’ESO) 

 Núria Marí (sòcia de 4t i 6è d’ESO) 
 Xavier Segura (soci de 1r de primària) 

 Josep Maria Marsol (soci de 6è de primària i 2n d’ESO) 
 Sílvia García (sòcia de 5è de primària) 
 Raquel Quesada (sòcia de 1r de primària) 

 Maite Rodríguez (sòcia de 2n de primària) 
 Rut Marín (sòcia de 2n de primària) 

 Angie Grau (sòci de 4t de primària) 
 Cristina Figueras (sòcia de 2n de primària) 
 Josep Xandri (soci de 2n de primària) 

 Cristina Vázquez (sòcia de 2n de primària) 
 Gemma Toribio (sòcia de 2n de primària) 

 Pablo Serra (soci de 2n de primària) 
 Laia Alonso Hernández (sòcia de 1r de primària) 

 Yolanda García (sòcia de de 4t d’ESO) 
 Maria Mercè Ruíz (sòcia de 4t de primària) 
 Lourdes García (sòcia de 2n d’ESO) 

 Maxi García (sòcia de 2n de primària) 
 Ferran Ferrer (soci de 4t i 6è de primària) 



 
 
 

 
Ordre del dia: 
 

1. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior. 
2. Informe i aprovació del tancamente econòmic del curs 2012-2013 

3. Tria de prioritats de despesa econòmica de l’AMPA 
4. Presentació i aprovació del pressupost per al curs 2013-2014 
5. Ampliacio de la Junta Directiva, delegats i Grup de Suport. 

6. Incorporació a la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes 
de Catalunya (FAPAC). 

7. Proposta de noves activitats per al curs 2013-2014. 
8. Precs i preguntes. 

 

 
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 28 de maig de 2013, 
s’aprova per unanimitat i sense esmenes. 

 
 
2. Informe i aprovació del tancament econòmic del curs 2012-2013 

 
Pep Montes explica el tancament econòmic del curs 2012-2013. Així 

mateix, desglosa els diferents conceptes del balanç d’ingressos i 
despeses. Parla també de la necessitat que entre tots decidim quina 

destinació es dona al superàvit. 
 
Explica que al resultat positiu que s’ha produit s’hi ha d’afegir el 

superàvit que queda del curs anterior (2011-2012) i que ascendeix a uns 
7.000€. Tot plegat fa que l’AMPA disposi d’un marge de maniobra del 

voltant dels 14.000 €. Aquest marge dona tranquil·litat de gestió, però 
Montes remarca que cal preservar una part significativa d’aquest marge 
per evitar problemes de tresoreria. En el cas cas que es produïssin, 

l’AMPA no tindria fàcil accés a crèdit, de manera que mantenir una part 
significativa d’aquest marge és una mesura necessària per garantir una 

gestió equilibrada. 
 

S’aprova per unaniminitat el tancament econòmic dels curs 2012-2013. 

El tancament forma part de la present acta com a document annex. 
 

 
3. Tria de prioritats de despesa econòmica de l’AMPA 

 

Pep Montes explica la proposta de pressupost per al curs 2013-2104, 
que s’haurà de votar i aprovar, si s’escau, en el punt 4. de l’ordre del 

dia. Segons aquest pressupost, s’obtindria un superàvit d’uns 6.000 €, si 
no hi hagués cap imprevist. 



 
 
 

 
S’explica, però, que la direcció del Col·legi ha decidit deixar de posar el 
recurs que fins ara diposava per acompanyar els nens a les instal·lacions 

del Club Natació Sant Andreu per fer-hi l’activitat de piscina. Aquest 
recurs consistia en un mestre de suport durant el trajecte d’anada i de 

tornada per complementar la feina del mestre titular de cada classe. A 
final del curs passat, la direcció de l’escola es va adreçar a l’Ampa per 
comunicar que, a diferència d’anys anteriors, no es podria facilitar 

aquest recurs perquè el col·legi havia de destinar tots els mestres 
disponibles a altres prioritats educatives, en especial per realitzar el 

desdoblament de les classes en grups per reforçar les matèries més 
importants.  
 

Un cop es va saber aquest canvi, l’AMPA va intentar dues mesures. En 
primer lloc va preguntar al Club Natació Sant Andreu sobre la possibilitat 

que algun dels monitors de natació s’ocupés d’aquest acompanyament. 
Tot i que no s’hi van oposar d’entrada, la solució no els resultava gens 
fàcil perquè els torns a la piscina impedeixen que els monitors puguin 

sortir de les instal·lacions de manera fluïda. Aquesta possibilitat, 
finalment, es va haver de descartar. La segona possibilitat consistia en 

que l’acompanyament l’assumissin pares o mares voluntaris. L’AMPA ha 
demanat voluntaris per fer-ho en l’inici de l’actual curs però, tot i que 
alguna persona s’hi ha interessat, finalment no ha quallat. 

 
Davant d’aquesta situació, no quedava altra alternativa que demanar 

pressupost per a la contractació del servei de forma professional. Es va 
demanar pressupost a la mateixa empresa que s’ocupa del monitoratge 

del menjador escolar, Centre Català d’Educació, SL. El cost anual és de 
3.344 euros. En el pressupost previst per a l’actual curs hi ha marge 
suficient per assumir-ho, però redueix el saldo positiu previst a gairebé 

la meitat. 
 

El president de l’AMPA va proposar a la direcció de l’escola que el centre 
assumís el 50% del cost. La resposta ha estat negativa. 
 

El servei s’ha compromés de moment només per al mes d’octubre, a 
l’espera que aquesta assemblea decideixi com procedir.  

 
Alguns socis que assisteixen a l’assemblea fan notar que l’activitat de 
piscina enriqueix l’oferta educativa de l’escola i la fa més atractiva i, en 

canvi, en les actuals condicions el cost per al centre és zero. Per aquesta 
rao, diverses persones expliciten que seria raonable que l’escola hi fes 

alguna aportació concreta. 
 

La discussió sobre aquest tema genera un debat en el que surten més 

problemes associats a la gestió econòmica del col·legi (instal·lacions 
deficients, falta de transparència en els cobraments de rebuts, poca 

informació, cost excessiu de material de reforç, etc).   
 



 
 
 

 
 
S’acorda, finalment, que l’AMPA assumeixi amb el seu pressupost el cost 

del monitor d’acompanyament a la piscina segons el pressupost de què 
es disposa, però que al mateix temps es demani formalment i per escrit 

a l’escola que faci una aportació equivalent al 50% de la despesa. La 
petició es farà arribar també al Consell Escolar de Centre, en la seva 
propera convocatòria, en el cas que no hi hagi una resposta anterior. La 

decisió es pren amb 35 vots favorables i una abstenció. 
 

Un cop assumida aquesta despesa, el pressupost presentat ofereix 
encara un resultat positiu de 2.665,22 euros. Montes demana a quin 
servei o projecte es vol donar prioritat per realitzar aquesta despesa. 

Després d’un llarg i detallat debat, s’acorda que tots els serveis i 
projectes es posaran en marxa, sense establir ordre de prioritats, atès 

que molts d’ells no requereixen despesa econòmica i dependran 
bàsicament de la implicació de pares i mares que decideixin col·laborar. 
Aquests projectes i serveis es tracten i s’expliquen en el punt 7. de 

l’ordre del dia. 
 

 
4.  Presentació i aprovació del pressupost per al curs 2013-2014 
 

S’incorpora al pressupot presentat la despesa de 3.200 euros 
corresponents a l’acompanyament a la piscina, de manera que ofereix 

un resultat positiu de 2.665,22 euros. S’aprova per unanimitat. El 
pressupost 2013-2014 forma part d’aquesta acta com a document 

annex. 
 
 

5. Ampliacio de la Junta Directiva, delegats i Grup de Suport. 
 

Pep Montes explica que enguany s’han produit dues baixes a la Junta 
Directiva (Gemma Martin i Anna Montilla) perquè els seus fills han deixat 
de ser alumnes de l’escola. Cal, per tant, recollir noves incorporacions.  

 
Es presenta a Alicia Buisán com a nova membre de la junta directiva, 

que ja havia expressat la seva voluntat d’incorporar-s’hi en els dies 
anteriors. Així mateix, Elvira Ruibal i Eva Torrente s’ofereixen també per 
afegir-se al grup. 

 
L’assemblea aprova per unanimitat la incorporació de les tres noves 

membres a la junta directiva. 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
6. Incorporació a la Federació d’Associacions de Mares i Pares 

d’Alumnes de Catalunya (FAPAC). 

 
Tal com es va acordar per àmplia majoria en l’assemblea anterior, la 

junta ha realitzat les gestions necessàries per incorporar l’AMPA a la 
FAPAC. En l’actualitat s’està esperant resposta formal de la federació, 
però si no hi ha cap imprevist, ja ens podem considerar membres de la 

Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya. Pep 
Montes comenta breument alguns dels avantatges i serveis de què ens 

podrem beneficiar pel fet de ser-ne socis. 
 
 

7. Proposta de noves activitats per al curs 2013-2014 
 

Les propostes de serveis i activitats recollides per l’AMPA a partir 
d’aportacions o suggeriments de les famílies són les següents: 

 

- Col·laboració en la climatització del col·legi 
- Celebració de Sant Jordi 

- Projecte reciclatge llibres 
- Projecte reciclatge uniformes 
- Altres. 

 
Es debaten àmpliament les quatre propostes de serveis i activitats, i 

finalment, per acord unànim, es decideix procedir de la següent manera: 
 

- Es demanarà a la direcció de l’escola que doni la màxima prioritat a la 
climatització de les aules, per adequar-les a les recomanacions 
normatives i per evitar situacions de reducció del rendiment escolar 

dels infants, d’incomoditat o fins i tot de risc per la salut. Un cop 
l’escola hagi planificat de manera efectiva la solució a aquest 

problema, l’AMPA valorarà la possibilitat de fer-hi alguna aportació 
economica, en funció de les disponibilitats i tresoreria. 

- Es proposarà a la direcció de l’escola que es faci una celebració 

singular de Sant Jordi. Tot i que no és una proposta definitiva, es 
parla de fer una aportació per donar premis als nens i nenes per a un 

concurs literari (jocs florals) i de contractar una actuació teatral o 
d’animació relativa a Sant Jordi o la literatura. En qualsevol cas, les 
activitats concretes s’haura d’acordar amb l’equip docent de l’escola, 

que traçarà les prioritats educatives i les opcions més adequades. 
- Es posarà en marxa una comissió de pares i mares per a fer un 

projecte de reciclatge de llibres. Caldrà concertar-ho amb l’escola, la 
col·laboració de la qual és imprescindible per tal que el projecte pugui 
tirar endavant. 

- Es posarà en marxa una comissió de pares i mares per a fer un 
projecte de reciclatge d’uniformes. 

 
 



 
 
 

 
En el cas dels dos projectes de reciclatge, es deixa clar que només es 
podran dur a la pràctica si sorgeixen prous pares i mares voluntaris per 

fer-ho possible. 
 

 
8. Precs i preguntes. 
 

S’enumeren les diferents queixes que han arribat a l’AMPA i que alguns 
delegats de curs han demanat que es formulin durant l’assemblea. 

 
Hi ha nombroses queixes sobre la qualitat del menjador. Per precisar el 
contingut de les queixes, s’acorda que s’obrirà un periode d’observació 

durant el qual es demanarà a les families que facin arribar incidències 
amb precisió sobre el dia i les circumstàncies concretes de cada cas. A 

principis de 2014 es recollirà totes les incidències i es valorarà si són 
suficients per formular una queixa a l’escola. 
 

Es decideix demanar al col·legi que informi amb antelació suficient sobre 
tots els pagaments que han de realitzar les families a l’escola (quota de 

l’escola, col·laboració amb l’associació pedagògica, adquisició de 
materials, etc.) i sobre les dates de cada pagament. Aquesta informació 
s’hauria de lliurar abans de començar cada curs i, en tot cas, es 

demanarà que, per al curs actual (2013-2014), se n’informi amb la 
màxima rapidesa que sigui possible. 

 
Un pare informa que té coneixement d’una empresa que podria oferir la 

confecció dels uniformes de l’escola amb idèntica estètica que l’actual, 
però amb teixits de major qualitat i a un preu menor. S’acorda que 
aquest pare facilitarà el contacte i s’oferirà a l’escola per tal que pugui 

comprobar si és possible fer alguna millora en aquest sentit. 
 

 
Sense més temes per tractar, l’assemblea es dona per finalitzada a les 
21,00 hores. 

 
 

  


