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At. Àlex Camí 

Director 
Col·legi Camí 

 
 

Benvolgut, 
 
Us traslladem amb aquesta comunicació els acords presos durant 

l’Assemblea General Ordinària de l’AMPA Camí celebrada el passat 24 
d’octubre de 2013, i que tenen relació directa amb la direcció de l’escola. 

 
L’Assemblea va acordar, d’una banda, demanar al Col·legi Camí les 
següents qüestions: 

 
- Compartir al 50% la despesa o recursos necessaris per a dotar les 

sortides per a l’activitat de piscina d’un mestre o monitor 
d’acompanyament. 

- Que el Col·legi Camí informi a l’AMPA de la previsió temporal per a la 

instal·lació d’algun sistema de climatització de les aules per evitar 
l’excés de calor en els mesos propers a l’estiu. 

- Que el Col·legi Camí informi les famílies, abans que s’inici cada curs 
escolar, dels pagaments que caldrà realitzar, dels conceptes associats 
a cada pagament i de les dates en què caldrà efectuar-los. Per a 

l’actual curs, ja iniciat, es demana que aquesta informació es faci 
pública el més aviat que sigui possible. 

 
Així mateix, es va acordar realitzar les següents propostes: 
 

- Posar en marxa un projecte de reciclatge d’uniformes. Es crea una 
comissió de l’AMPA per treballar-ho. No es demana res a l’escola 

sobre aquesta qüestió. Només un espai per organitzar la roba, quan 
sigui necessari.  

- Posar en marxa un projecte de reciclatge de llibres. Es crea una 

comissió de l’AMPA per treballar-ho. Es demanarà a l’escola que 
col·labori amb aquest projecte per facilitar els mecanismes 

necessaris, per establir criteris i possible funcionament. 
- Es proposa fer una celebració singular de la diada de Sant Jordi, 

aprofitant el treball escolar que cada any realitzen els alumnes. Tot i 

que estem oberts a considerar qualsevol idea, d’entrada es proposa 
un concurs literari i la contractació d’alguna animació/espectacle 

relatiu al fet literari o la llegenda de Sant Jordi. L’AMPA assumirà, en 
la mesura de les possibilitats, les despeses generades. Quedem sota 

el criteri pedagògic de l’equip docent. 
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Us fem saber també que s’han repetit diverses queixes relatives a la 

qualitat del menjador escolar. Donada la imprecisió de les queixes, però, es 
va acordar que durant un periode de temps de diversos mesos es demanarà 

a les families que comuniquin les incidències que es produeixin (si és que 
n’hi ha) amb tanta concreció com sigui possible. Finalitzat aquest període, 
es valorarà si l’AMPA demana alguna mesura de millora a l’escola. 

 
Finalment, us comuniquem que l’assemblea va acordar la incorporació de 

tres noves persones a la Junta Directiva de l’AMPA: Alícia Buisán (1r i 4t de 
primària), Elvira Ruibal (5è de primària) i Eva Torrente (4t de primària). 
 

En breu, sol·licitarem una trobada amb la direcció per comentar de forma 
presencial aquestes i qualsevol altra qüestió que sigui necessària. 

 
 
Ben cordialment, 

 
 

 

 
Pep Montes 
President 

 
 

 
A Barcelona, el 29 d’octubre de 2013 
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