
 
 

 

ACTA 
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 

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

 
Dia: 13 de novembre de 2014 

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

Assistents: 
 

 Pep Montes (president) 
 Maijo Ejarque (vicepresidenta) 
 Yolanda Alcàzar (vocal de la junta) 

 Alicia Buisán (secretària) 
 Juana Frutos Bernal (sòcia de 4t de primària i 2n d’ESO) 

 Maria José Carbonell (sòcia de 2n d’ESO) 
 Beatriz Peón Pelillo (sòcia de 1r de primària) 
 Mònica Cazarex (sòcia de 1r de primària) 

 Sònia Casamayor Oliver (sòcia de 4t d’ESO) 
 Rita Montilla (sòcia de 3r de primària i 1r d’ESO) 

 Cristina Vazquez (sòcia de 3r de primària) 
 Montse Duran (sòcia de 4t de primària) 
 Vanessa Martínez (sòcia de 1r de primària) 

 Cristina Cambón (sòcia de 1r de primària) 
 Marisa Verges (sòcia de 6è de primària) 

 Maria José Moreno (sòcia de 6è de primària) 
 Gemma Homs (sòcia de 4t de primària) 
 Alex Garnés (soci de 4t de primària) 

 Sònia Ibáñez (sòcia de 1r de primària) 
 Manuel Crespo Fernanadez (soci de 5è de primària) 

 M. Mercè Ruiz Sans (sòcia de 5è de primèria) 
 Anna Cano (sòcia de 4t d’ESO) 
 Xavier Miralles (soci de 1r de primària) 

 Tània Eseverri (sòcia de 1r i 4t de primària) 
 Laia Alonso (sòcia de 2n de primària) 

 Laura Valdesorio (sòcia de 2n de primària) 
 Silvia Garcia (sòcia de 6è de primària) 
 Jaume CAstañé (soci de 6è de primària) 

 Maite Rodríguez (sòcia de 1r i de 3r de primària) 
 Gemma Toribio (sòcia de 3r de primària) 

 Ernest Vives i Huelmo (soci de 5è de primària) 
 Gonçal Zegri (soci de 3r de primària) 

 Javier Salgado (soci de 1r de primària) 
 Jordi Oliva (soci de 1r de primària) 
 Inés Martinez Diéguez (sòcia de 3r de primària i 3r d’ESO) 

 Marifé López Fernández (sòcia de 3r de primària) 
 Sandra Alonso Piñeira (sòcia de 3r de primària i 3r d’ESO) 



 
 

 Lourdes Garcia Moreno (sòcia de 4t de primària i de 1r i 3r d’ESO) 

 
 
 

Ordre del dia: 
 

1. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior 
2. Informació i aprovació del tancament econòmic del curs 2013-2014 
3. Tria de prioritats per a la despesa econòmica de l’AMPA 

4. Presentació i aprovació del pressupost per curs 2014-2015 
5. Renovació de la Junta Directiva, dels Delegats de Curs i del Grup de 

Suport 
6. Inici del projecte de reutilització de llibres 
7. Propostes de millora de la qualitat educativa en el curs 2014-2015 

8. Debat sobre la presència de la direcció de l’escola a l’assemblea 
9. 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 2014, 
s’aprova per unanimitat i sense esmenes. 

 
 

2. Informació i aprovació del tancament econòmic del curs 2013-
2014 

 
Pep Montes informa del tancament econòmic amb el resultat positiu de 
5.270,11€. Una de les despeses rellevants és la contractació de dos 

monitors per a l’acompanyament dels alumnes a l’activitat de piscina, amb 
un cost de 2.319,92€. Es proposa, com en anys anteriors, continuar amb 

la tasca de reclamar els impagats de les activitats extraescolars i piscina. 
Finalment, es fa una breu explicació de les despeses del curs 2013-2014. 
S’aprova per unanimitat.  

 
 

3. Tria de prioritats de despesa econòmica de l’AMPA 
 
S’acorda passar directament al punt 4 perquè es considera que el punt 3 

s’hi troba inclòs. 
 

 
4.  Presentació i aprovació del pressupost per al curs 2014-2015 
 

Presentació de comptes curs 2014-2015. Explicació despeses i ingressos 
previstos. Es preveu un guany de 1.700€ amb uns càlculs molt prudents, 

de manera que s’espera aconseguir-ne més.  
 



 
 

Es parla de la instal·lació de l’aire condicionat a les instal·lacions de 

Primària. El tems està pendent, a l’espera de resposta per part de l’escola. 
La direcció va dir, en el seu dia, que primer era necessari canviar la 
instal·lació elèctrica i era una despesa molt elevada per a la qual no hi 

havia pressupost. Es va comprometre a donar una solució a la qüestió en 
el termini de dos anys. El termini finalitza el juny de 2015. L’AMPA es 

planteja la possibilitat de fer una aportació econòmica per facilitar aquesta 
millora. Aquesta possible despesa, però, no està prevista en el pressupost 
perquè primer cal saber quina solució dona a la qüestió l’escola. Quan hi 

hagi una proposta serà el moment de decidir si es fa una aportació. 
 

També es comenta, en relació amb les reformes de l’escola, la possibilitat 
de pintar el pati de manera més agradable i estimulant per als nens, fins 
i tot amb la possibilitat que ells mateixos participin en el procés amb la 

supervisió de la professora d’ Art & Craft. Si l’escola ho acceptés, l’AMPA 
podria, igualment, per una aportació econòmica. Però de la mateixa 

manera que en el punt anterior, aquesta qüestió es decidirà quan hi hagi 
una resposta de l’escola. Amb el pressupost proposat s’estima que hi 
haurà prou marge per fer aquestes aportacions si finalment són 

aprovades. 
 

S’aprova pressupost per unanimitat. 
 

 

5. Renovació de la Junta Directiva, dels Delegats de Curs i del Grup 
de Suport. 

 
Pep Montes informa que tres persones han sol·licitat la seva incorporació 

a la junta directiva. Es tracta d’Anna Cano, Vanessa Martínez i Beatriz 
Peón.  
 

Amb aquestes incorporacions i amb l’equip precedent, es proposa la 
següent composició de la junta, amb els càrrecs i responsabilitats 

corresponents 
 
Pep Montes -   President 

Maijo Ejarque -  Vicepresidenta (extraescolars) 
Anna Cano -  Secretària (viatge fi de curs 4t ESO i festa fi de curs) 

Mercè Ruiz -  Tresorera 
Vanessa Martínez - Vicetresorera 
Yolanda Alcázar - Vocal (comunicació i extraescolars) 

Elvira Ruibal -  Vocal (reutilització de llibres) 
Eva Torrente -  Vocal (reutilització d’uniformes) 

Alicia Buisán -  Vocal (bloc) 
 
L’assemblea aprova la nova composició de la junta per unanimitat, 

inclosos els càrrecs i responsabilitats. 
 

 
 



 
 

 

6. Inici del projecte de reutilització de llibres 
 

S’anuncia que al llarg del curs present s’iniciaran els treballs del projecte 

per tal que pugui aplicar-se ja durant el curs 2015-2016. S’explica que 
l’escola s’ha compromès a implicar-se en el projecte. 

 
La participació en el projecte serà voluntària. Les famílies que ho desitgin 
es podran acollir a aquest projecte mitjançant una petició per escrit i amb 

el compromís adquirit de quatre anys. Les famílies que estiguin 
interessades ja es podran apuntar durant aquest curs. L’aportació que 

hauran de fer encara no s’ha calculat. Es farà pública en el seu moment, 
quan es tinguin totes les dades necessàries. En qualsevol cas, es deixa 
clar que l’aportació que s’hagi de fer serà sempre molt menor que el cost 

que tindria l’adquisició de tot el lot de llibres. 
 

Més endavant s'explicarà generalitzadament el funcionament d'aquest 
projecte i es farà una campanya de difusió. 

 

 
7. Propostes de millora de la qualitat educativa en el curs 2014-2015 

 
Es debaten diferents qüestions que han estat proposades per famílies de 
l’escola o per membre de la junta. Després de comentar-les, una per una, 

s’acorda que es traslladaran en forma de proposta a la direcció de l’escola. 
Són les següents: 

 
- Optimització dels llibres i/o dossiers de les assignatures d’informàtica, 

xinès i música. Moltes famílies consideren que no s’aprofiten 
suficientment i que potser no seria necessari comprar-los cada curs. 
 

- Impressió dels dossiers de diverses assignatures a un preu més 
econòmic. L’AMPA s’ofereix a l’escola per organitzar la impressió 

conjuta o, com a mínim, per ajudar en la recerca de pressupostos més 
barats. 
 

- Acceptar el suggeriment de l’escola per tal que algun pare o mare 
assisteixi al menjador escolar. Es proposa que es faci una vegada al 

trimestre. 
 

- Es demana major control de la qualitat del servei de monitoratge 

durant el temps interlectiu de migdia. 
 

- Es demana a la direcció del centre quines iniciatives pensa promoure 
per millorar la qualitat dels instal·lacions d’ESO, que presenten 
diverses deficiències, especialment quan hi ha mal temps i pluja. 

 
- Es proposa a la direcció que es pinti el pati de les instal·lacions de 

primària amb un disseny estimulant i alegre per als infants, a través 
d’una tallers en el qual puguin participar els propis alumnes, sempre 



 
 

sota la direcció de l’equip docent. L’AMPA s’ofereix per aportar idees, 

dibuixos o dissenys i, si s’escau, per fer alguna aportació econòmica. 
 

- Es demana a la direcció que expliqui en quina situació es troba la 

solució de la climatització de les aules, tot recordant que el termini que 
l’escola es va autoproposar, de dos anys, finalitza el proper mes de 

juny. Igualment, en funció de quina sigui la solució proposada, l’AMPA 
es podria plantejar fer alguna aportació econòmica. 
 

- S’informa que l’AMPA comença a treballar aquest curs per millorar la 
gestió econòmica dels seus ingressos (quotes, piscina i extraescolars), 

de manera que generarà un petit aplicatiu per poder emetre les 
remeses de rebuts. Això implicarà generar una base de dades amb les 
dades bancàries de les famílies. Es farà tot respectant escrupolosament 

la llei de protecció de dades. Al llarg del curs s’informarà d’aquesta 
qüestió i s’iniciarà el procés de recollida de dades. 

 
8. Debat sobre la presència de la direcció de l’escola a l’assemblea 

 

A petició de nombroses famílies, s’obre un debat sobre la conveniència 
que la direcció de l’escola assisteixi o no a les assemblees. De forma 

prèvia, Pep Montes fa un aclariment per deixar clar que només té dret a 
assistir a una assemblea aquell que és soci de l’entitat o aquell que hagi 
estat explícitament convidat a assistir-hi. Igualment, la llei d’Educació de 

Catalunya estableix que els centres educatius tenen l’obligació de facilitar 
a les AMPAs l’ús de les instal·lacions per tal que realitzin les seves 

activitats habituals. 
 

Algunes famílies consideren que la presència de la direcció cohibeix 
algunes persones a l’hora d’expressar la seva opinió i que l’assemblea no 
és el lloc adequat en el qual la direcció ha de donar resposta a les 

propostes o peticions de l’AMPA.  
 

D’altra banda, algunes famílies consideren que, malgrat no hi tingui dret 
normatiu, és positiu que la direcció pugui assistir a les assembles per 
aportar informacions interessants o per aclarir aspectes diversos de la 

gestió del centre. Aquestes mateixes famílies no entenen que la presència 
de la direcció pugui cohibir. 

 
Davant de la divisió d’opinions, Pep Montes proposa que es facin dues 
votacions. Una per acordar si s’accepta la presència de la direcció a les 

assemblees i, en el cas que el resultat sigui positiu, una segona per 
acordar si se la convida a assistir a les dues assemblees anuals o només 

a una. 
 

En la primera votació s’aprova la presència de la direcció a l’assemblea 

per 18 vots a favor i 13 en contra. 
 



 
 

En la segona votació s’aprova la presència de la direcció només en una de 

les dues assemblees anuals amb un resultat favorable de 16 vots i d’11 
per a l’opció contrària. 

 

 
9. Precs i preguntes 

 
Sense més temes per tractar, l’assemblea es dona per finalitzada a les 
21,30 hores. 

 
 

  


