
ACTA 
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
de l’Associació de Pares i Mares d’Alumnes  

del Col·legi Camí !!
Dia: 28 de maig de 2014 
Lloc: Col·legi Camí. Vèlia, 28. Barcelona.  
Hora: 18:00 (primera convocatòria) !
Assistents: !
Pep Montes (president) 
Maijo Ejarque (secretària) 
Eduard Casas (vocal) 
Alicia Buisán (vocal) 
Elvira Ruibal (vocal) 
Eva Torrente (vocal) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



!
Ordre del dia: !
1. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior 
2. Informe sobre activitats extraescolars del curs 2013-2014 
3. Informe sobre celebració de la diada de Sant Jordi 
4. Explicació i posada en marxa del projecte de reutilització de llibres  
5. Explicació i posada en marxa del projecte de reutilització d’uniformes 
6. Calendari d’activitats del mes de juny de 2014 
7. Previsions per al proper curs 
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 24 d’octubre de 2013, s’aprova 
per unanimitat i sense esmenes. !
2. Informe sobre activitats extraescolars del curs 2013-2014 !
Maijo Ejarque informa sobre les activitats extraescolars que s’han pogut 
organitzar aquest curs, amb l’inici de l’activitat de teatre i la baixa de l’activitat 
de combo i percussió, per no haver nombre d’alumnes mínim.  
Es valora positivament l’increment d’alumnes apuntats a les activitats de 
tennis, guitarra, escacs, taller d’art i teatre. 
També informa sobre la festa final de les extraescolars, que se celebrarà el 
proper 12 de juny, a l’Associació de Veïns Congrés-Indians. !!
3. Informe sobre celebració de la diada de Sant Jordi !
Pep Montes explica la proposta que es va fer a l’equip directiu de realització de 
Concurs Literari i de celebració de la Diada de Sant Jordi, amb representacions 
teatrals per a alumnes de primària (25 d’abril) i per a alumnes d’ ESO (24 
d’abril), al local de l’Associació de Veïns Congrés-Indians. Es va acordar amb 
l’equip de mestres les obres a representar i es va comptar amb la col·laboració 
del professor del taller de teatre, Gemán Gómez. !
Després de cada representació teatral es va fer entrega i lliurament de premis 
del Concurs Literari, amb llibres triats pels mestres i finançats per l’Ampa. 
Properament es publicarà el llistat de guanyadors del Concurs al bloc de 
l’Ampa. !
La valoració també ha estat positiva, amb bones perspectives per repetir els 
anys següents. !!



4. Explicació i posada en marxa del projecte de reutilització de llibres  !
El president continua amb la reutilització de llibres de text, anuncia que 
membres de la junta directiva i membres de la comissió de reutilització de 
llibres han mantingut una reunió amb la direcció de l’escola per tractar aquest 
tema. !
Elvira i Laia fan una exposició de tot el projecte i la seva normativa:  !

"  !!!!
PROJECTE DE REUTILITZACIÓ i SOCIALITZACIÓ DELS LLIBRES DE 

TEXT DE L´ESCOLA CAMÍ. 
!
Índex:  
1INTRODUCCIÓ  
2-OBJECTIUS  
3- PARTICIPACIÓ 
4-BASES DEL PROJECTE  
5PRINCIPIS DE NORMATIVA.  
6- LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT.  
  



1-INTRODUCCIÓ:  
   

  Aquest document està el.laborat per iniciativa de l’AMPA de l’escola en resposta a la 

demanda de moltes famílies i amb l´objectiu de trobar el consens amb l´equip directiu, el 

claustre de mestres i de professors de primària i de l´E.S.O. 

  El projecte de reutilització de llibres consisteix en la creació d’un fons de llibres de text  

perquè l’alumnat els pugui  utilitzar durant un període mínim de  quatre cursos. 

!
 2-OBJECTIUS:  
  
  Amb aquesta iniciativa es volen fomentar tota una sèrie  d´actituds i de valors que giren 

al voltant del reciclatge i el respecte pel medi ambient, per una banda i per l´altra, l´ús 

sostenible del material i el fet de compartir, respectar i responsabilitzar-se dels 

llibres ,valors que estàn en harmonia i lligats al fet de pertànyer a una escola de la 

UNESCO i el seu Projecte Educatiu. 

  Un altre dels objectius importants del projecte és el d´abaratir el cost dels llibres de text 

per a les famílies del Centre, en el moment de crisi econòmica actual: 

- Famílies en què només un dels dos progenitors treballa. 

- Retallada dels sous, que afecten el nivell adquisitiu de les famílies. 

- Restricció de beques de llibres. 

- Famílies amb més d’un germà al Centre... 

  

!
Els objectius específics del projecte són: 

● Incentivar l’ús responsable i sostenible dels llibres de text . 

● Mantenir un fons de llibres de text administrat per  l'AMPA amb l´ajuda de la 

comissió de seguiment del projecte i en règim d’ús per als alumnes. 

● Promoure hàbits de conservació i reutilització de llibres de text. 

  

3-LA PARTICIPACIÓ: 
  Pel correcte desenvolupament del projecte, tots els estaments que formen part de l

´Escola han d’estar implicats i han de col.laborar en el procés.  

  Aquests estaments són : l’equip directiu, l’AMPA, els Mestres, les famílies i els/les 

alumnes. 
!
L´EQUIP DIRECTIU:  



- Facilitar la recollida de llibres i comunicar amb suficient antel.lació els  llibres que  s

´utilitzaran per al nou curs. 

- No fer canvis de llibres de text durant un període de quatre anys.  

- Informar del projecte a tots els alumnes i famílies. 

- Facilitar  la inscripció de totes aquelles famílies que estiguin interessades. 
!
L´AMPA:  
- És  l’encarregada de difondre el projecte entre els pares i les mares perquè vegin la 

utilitat i els beneficis d’aquest .  

- Demanarà la col.laboració dels pares en el procés de recollida de llibres, en  tasques 

concretes de classificació, d´inventariat, i d´el.laboració de lots de llibres segons els 

criteris que es determinin. 

!
ELS/LES MESTRES i PROFESSORS:   
- Col·laborar a l’hora de vigilar, supervisar i fomentar valors socials entre els alumnes 

perquè facin un bon ús dels llibres de text.  

- Adaptar al màxim les seves activitats docents per  una millor durabilitat dels llibres  

- Recullir  tots els llibres que són reutilitzables durant  l´última setmana de curs.   
!
LES FAMILIES:  
- Col.laborar  informant  i  controlant els seus fills perquè  facin un ús  responsable  dels 

llibres. 

- Fer tasques de manteniment seguint les instruccions de la comissió de seguiment 

- Retornar els llibres  els dies que es concretin. 

!
ELS/LES ALUMNES:   
- Esforçar-se  per tenir cura dels llibres de text  

- Sentir-se implicats en el projecte.  

                                                                                #  

!
4-BASES DEL PROJECTE : !



1- La participació en el projecte  
- És de caràcter voluntari i podran participar  els /les  alumnes de primària i de l´E.S.O  

- Cal fer la inscripció per una durada de quatre anys i entregar un full  de compromís de 

reposició.  

- Aquests papers s´hauràn d´entregar  a secretaria durant el termini establert. 

- La renovació anual és automàtica si no es manifesta el contrari.  Els casos excepcionals 
es discutiran individualment amb la comissió. 
- És important llegir bé les bases del projecte, els prinicipis de normativa i  les instruccions 

de manteniment que es publicaran en el nostre Web.  

!
2- Un model de reutilització parcial dels llibres 
- Ja que afecta als llibres  de lectura, de consulta, d´estudi que es poden fer servir  més d

´un curs escolar . 

- No  inclou els llibres d´activitats (no reutilitzables o fungibles),  ni el material escolar i 

com a conseqüència no afectarà a tots els cursos per igual. 

!
3- El lot  i les quotes: 

● El primer any, les families han d’adquirir un lot sencer de llibres               (curs 
2015-2016). !

     ●    A partir del segon any les famílies pagaran una quota de XX per alumne/a  que serà 
diferent segons el curs. Aquesta quota  permetrà reposar els llibres quan sigui necessari. !

● Serà l’AMPA qui s’encarregarà d’adquirir els llibres nous cada any i els afegirà als 
llibres que entrin en el programa de reutilització. !

● El mes de setembre es repartiran els lots de llibres (reutilitzables i  no reutilitzables) 
amb les instruccions de manteniment . Cada familia haurà de comprar a part el 
material escolar . !

● Les quotes es pagaran a l’AMPA per transferència bancària !!
5-PRINCIPIS DE NORMATIVA: !
-En finalitzar el curs, caldrà retornar al centre tots els llibres de text del fons amb les 

condicions de conservació exigibles. 

-El fet de no retornar els llibres o de no fer l´ingrés dins del període establert és motiu d

´expulsió del programa de reutilització de llibres. 



- Els alumnes que  marxen  de l´escola  deixaran els llibres  perquè altres  alumnes en 
puguin fer ús.   !
- Els llibres  s´hauran de retornar el  darrer dia del curs vigent perquè es pugui revisar. 
Aquells alumnes que ténen assignatures pendents el setembre, els entregaràn el mateix 
dia de l´examen. !
- De forma inexcusable s´hauran de retornar els llibres en bones condicions, en cas de no 
ser així, s´haurà de pagar tal com diu la normativa per llibre perdut o greument deteriorat . !

                                                          #  !
6- LA COMISSIÓ  DE SEGUIMENT: !
  La comissió encarregada de gestionar el programa estarà composada per la direcció, els 
mestres i els professors, els pares i les mares de primària i ESO. 
La funció de la comissió és : 

● Supervisar i coordinar el projecte. 
● Controlar les despesas 
● Avaluar el procès i determinar propostes de millora. !

Serà l’equip docent de l’escola qui notificarà quins són, cada any , els llibres que podràn 
entrar en el programa de reutilització. !!



!
!
         !
Intervenen pares i mares de 2n de primària per informar-se si els llibres 
inclosos en el projecte dels cursos de 1r i 2n seran “fungibles”, si s’hi ratllarà. 
Alex Camí explica que en cursos inferiors treballen en els mateixos libres, i 
afegeix que la metodologia i la pedagogia de l’escola no variarà per voler 
engegar el projecte. !
Mercè Ruíz demana que es consideri la convocatòria de pares de parvulari P5 a 
la reunió dels assembleïstes de final de curs, donada la importància de les 
informacions que s’estant donant. En aquest sentit, Alicia Buisán també 
proposa que s’inclogui documentació informativa sobre les activitats de l’Ampa 
a la carpeta que entrega la direcció de l’escola a les futures famílies del col·legi 
Camí. !
Davant de les diferents intervencions sobre el fet de convidar els pares de P5, 
tot i no ser membres de l’associació de pares i mares d’alumnes, i el debat que 
es produeix, es decideix fer una votació per resoldre aquest punt. El resultat 
d’aquesta votació és de 5 vots a favor i 15 vots en contra. !!

!
Aquells que desitgeu col.laborar amb la comissió de llibres podeu fer-ho 
enviant un correu a ampacamibcn@gmail.com indicant el vostre nom i 
correu electrònic. !
Per tal de consultar més informació sobre el programa de reutilització de 
llibres de text podeu fer -ho a través de la web 
www.ampacami.wordpress.com !

     !  

mailto:ampacamibcn@gmail.com
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Respecte al subministrament del lot de llibres que gestiona l’ampa, una altra 
assembleïsta mostra la seva queixa del cobrament de la comissió en fer 
l’ingrés al Banc Sabadell. Els membres de la junta són coneixedors d’aquest 
fet, i Pep suggereix fer tranferències bancàries per evitar el cobrament 
d’aquesta comissió. !!
5. Explicació i posada en marxa del projecte de reutilització 
d’uniformes !!
Eva Torrente reprèn l’explicació d’aquest nou projecte. Demana col·laboració, 
tant per a la donació de uniformes, xandalls, jaquetes, polos, etc en bon estat, 
com per a la participació de pares i mares en la comissió de reutilització de 
roba. !
Anuncia també que la recollida de la roba es farà a finals de curs, data que es 
concretarà més endavant a través del bloc de l’ampa. !!!
6. Calendari d’activitats del mes de juny de 2014 !
Pep anuncia les activitats d’aquest mes: Guateque i festa de les activitats 
extraescolars. La informació de la festa del guateque es troba al bloc i les 
famílies amb nens que fan activitats extraescolars, rebran en breu les 
informacions i autoritzacions necessàries. !!!!
8. Precs i preguntes !
Els pares demanen informació sobre la instal·lació de l’aire condicionat. Alex 
explica que la inversió econòmica és molt gran, i que aparells individuals per 
aula no els resulta viable. Afirma que tenen la previsió d’aquesta instal·lació en 
dos anys. !
Respecte les queixes sobre el menjador de l’escola, es recorda que a través del 
bloc de l’ampa es poden canalizar aquestes queixes. !
El president, Pep, anima als pares i les mares que participin en les gestions 
dels membres de la junta. !
I es presenta una nova incorporació: Mercè Ruíz, mare d’alumne de 5è i futura 
alumna de 1r de primària anuncia que ella col·laborarà en aquetes gestions. !



Sense més temes per tractar, l’assemblea es dona per finalitzada a les 20,40 
hores. !


