
!!
ACTA 

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

del Col·legi Camí !
Dia: 27 de maig de 2015 
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)  
 Mercè Ruiz Sans (sòcia de 1er i 5è de primària) 
 Vanessa Martínez (sòcia de 1er de primària) 
 Elvira Ruibal (sòcia de 1er i 6è de primària) 
 Eva Torrente (sòcia de 5è de primària) 
 Gonçal Zegri (soci de 3er de primària)  
 Beatriz Peón Pelillo (sòcia de 1er de primària)  
 Jacqueline Martín (sòcia de 5è de primària) 
 Tània Eseverri (sòcia de 1er i 4rt de primària) 
 Ana Ma. Basas (sòcia de 1er d’ESO) 
 Mònica Cazaux (sòcia de 1er de primària) 
 Olga Borràs (sòcia de 1er de primària) 
 Sònia Ibáñez (sòcia de 1er de primària) 
 Inma Jurado (sòcia de 4rt de primària)  
 Núria Mariages (sòcia de 1er de primària)  
 Jordi Oliva (soci de 1er de primària) 
 Cristina Figueras (sòcia de 3er de primària) 
 Rita Montilla (sòcia de 3er de primària i 1r d’ESO) 
 Xavier Miralles (soci de 1er de primària)   
 Carlos Carrera (soci de 1er de primària) 
 Javier Salgado (soci de 1er de primària) 
 César Ovejero Gonzalo (soci de 3er de primària) 
 Gemma Toribio (sòcia de 3er de primària)  
 Inés Martínez (sòcia de 3er de primària) 
 Josep Xandri Laplana (soci de 3er de primària) 
 Núria Marí (sòcia de 5è de primària) 
 Gemma Polo Folch (sòcia de 2n de primària) 
 Cristina Cambón (sòcia de 1er de primària) 
 Maite Rodríguez (sòcia de 1er i de 3r de primària)  
 Luis Villarraso (soci de 1er i 3er de primària) 
 Lola Ramos (sòcia de 4rt de primària) 
 Mercè Romero (sòcia de 5è de primària) 
 Carolina Palacios (sòcia de 4rt de primària i 2n d’ESO) 
 Paco Carmona (soci de 4rt de primària) 
 Salva Díaz (soci de 1er de primària) !



!!
Ordre del dia: !
 1. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior 
 2. Resum d’activitats i serveis realitzats durant l’actual curs              
 3. Resum del funcionament de les activitats extraescolars  
 4. Presentació de la nova Comissió de Drets dels Infants  
 5. Informacions sobre extraescolars i llibres del curs 2015-2016 
 6. Informació sobre noves obligacions fiscals de les AMPAs 
 7. Avançament dels resultats econòmics de l’actual curs 
 8. Pressupostos participatius: presentació de propostes de la junta         
 per destinar els guanys de l’AMPA a projectes per a totes les       
 famílies 
 9. Debat i votació per decidir la destinació dels fons de l’AMPA. 
        10. Crida per a incorporar nous pares i mares a la junta directiva. 
        11. Precs i preguntes	


!!
S’inicia l’assemblea, en segona convocatòria, a les 18.30 hores. !
1. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior. !

L’acta de l’assemblea anterior, celebrada el dia 13 de novembre de 2014, 
s’aprova per unanimitat i sense esmenes.  !!

2. Resum d’activitats i serveis realitzats durant l’actual curs !
Pep Montes informa sobre el bon funcionament i dels resultats de la 
reutilització d’uniformes; també sobre la sortida sorpresa d’enguany, les 
activitats de venda i literàries de Sant Jordi i la subsegüent festa de Sant 
Jordi i, finalment, la propera festa de les extreaescolars, que se 
celebrarà a Sant Pacià, el 4 de Juny de 2015, a les 17.30 h., organitzada 
per l’Ampa Camí. !
En referència a la reutilització de llibres que s’havia proposat, la comissió 
encarregada de l’Ampa (formada per 12 persones entre vocals de la 
Junta i grup de suport), informa que no serà possible la consecució 
d’aquest projecte per al proper curs, donat que l’Ampa no pot tenir accès 
a les llistes de llibres si l’escola no els la facilita. S’explica (Elvira) que hi 
ha hagut diverses convocatòries a reunions amb Direcció i professorat de 
l’escola, amb la finalitat de poguer avançar sobre aquest tema, amb 
resultat insatisfactori i absències, tant per part de Direcció com del 
professorat. La Junta Directiva de l’Ampa, en reunió, dóna per anul·lat 
aquest projecte, de moment, però s’insta a les famílies a que aportin 
noves idees, si s’escau, per dur a terme aquest projecte més endavant i 
s’anima a noves incorporacions de les famílies a aquesta comissió de 
reutilització de llibres. Finalment, durant l’assemblea, s’acorda fer una 
crida des de l’Ampa a totes les famílies per tal de saber quin nombre 
d’elles estarien interessades en implicar-se en aquest projecte: es 
recollirien signatures durant un termini de temps màxim i es presentaria 



!
a Direcció per al seu coneixement, en cas que el nombre de famílies fos 
prou significatiu. !
Una novetat d’aquest curs 2014-2015 es l’afiliació de l’Ampa Camí a la  
FAPAC, la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de 
Catalunya, que inclou 2100 Ampa de tot el territori i que ofereix serveis 
de suport a les Ampa per facilitar la seva activitat, a nivell de formació, 
assessoria jurídica, fiscal i comptable, informació i assessorament, 
impuls de projectes, etc. !!

3. Resum del funcionament de les activitats extraescolars 
      

Les extraescolars d’aquest curs 2014-2015 han estat un èxit.  
S’expressa a les famílies assistents l’obligatorietat de donar tant d’alta                 
com de baixa de les extraescolars a través dels formularis proporcionats           
per l’Ampa per a tals finalitats.  !
S’explica que, degut al nombre d’alumnes apuntats a les extraescolars, 
s’han fet 2 grups de Tennis, 2 grups d’Escacs, 2 grups de Guitarra, 2 
grups de Teatre i 1 grup d’Art. 
  !

4.  Presentació de la nova Comissió de Drets dels Infants 
      

Es presenta la Comissió dels Dretes dels Infants, creada a partir de la 
Xerrada/Taller organitzada conjuntament per la Junta Directiva de l’Ampa 
i la Direcció de l’escola, i a la qual estan convidats a participar-hi tots els 
membres de la comunitat educativa. !
Es va acordar, en reunió, que el projecte i la comissió havien de seguir   
els següents principis: !

  - La comissió ha d’estar integrada per adults i infants. 
  - S’ha de tenir veritable coneixement sobre el tema: quins són   

   els Drets dels Infants. 
  - Revisar els estatuts de l’Ampa en relació al projecte. 
  - Aportar idees i pensar en activitats on els nens hi puguin   

   participar, com cercar, conjuntament amb l’escola, algún tipus  
   de celebració pel dia 20 de novembre, Día Universal del Nen;   
   realitzar tallers o fomentar l’elecció de delegats a les classes,   
   buscant, com a objectiu principal, la sensibilització de tota la   
   comunitat educativa. 

   
    
5. Informacions sobre extraescolars i llibres del curs 2015-2016 !

Durant el proper curs es repetiran les mateixes extraescolars que durant 
els curs 2014-15, donat el gran èxit obtingut, afegint-hi de nou Hip Hop i 
alguna altra matèria, encara per determinar. !



!
Tota la informació sobre les extraescolars, així com els documents d’alta 
i baixa, serà penjada al bloc abans de finalitzar el mes de juliol.  !
De cara al curs 2015-2016 es preveu no passar els rebuts de piscina i 
extraescolars el mateix mes, per tal la despesa no sigui tan remarcable. 
Aquesta opció de pagament ha començat a dur-se a terme durant aquest 
curs i ha estat ben acollida per les famílies, de manera que s’acorda 
seguir així l’any vinent.  !
Pel que fa a la venda de llibres amb el descompte que ofereix l’Ampa per 
al curs 2015-2016, no hi haurà canvis respecte dels anys anteriors: en el 
moment en què Direcció de l’escola faciliti les llistes de llibres, 
s’informarà -a través del bloc de l’Ampa- dels preus, per lots i cursos, del 
número de compte i codi de l’Ampa al Banc de Sabadell, dels terminis de 
pagament i recollida dels llibres. Les famílies hauran d’ingressar la 
quantitat exacta que pertoqui, així com també és obligat introduir el/s 
nom/noms del/s fill/s i el curs que faran l’any vinent. !!

6. Informació sobre noves obligacions fiscals de les AMPAs !
Degut a un canvi de normativa imposat pel Govern, l'activitat econòmica 
de les associacions sense ànim de lucre (entre les quals hi ha les Ampa) 
ha de tributar a Hisenda l'impost de societats !
De cara al proper curs es preveu força despeses: com a novetat,  
pagaments a Datax, l’empresa mitjançant la què es gestiona legalment 
la protecció de totes les dades de les famílies i alumnes (es lliura a les 
famílies assistents una mostra no definitiva de la butlleta d’alta com a 
socis de l’Ampa; la versió definitiva d’aquesta butlleta es farà arribar a 
totes les famílies i s’haurà de retornar degudament emplenada i 
signada), i també l’esmentat pagament d’impostos de l’Ampa com a 
entitat jurídica sense ànim de lucre. La resta de pagaments seran els 
habituals de cada any. !!

7. Avançament dels resultats econòmics de l’actual curs !
Durant els últims anys hi ha hagut molt bon control dels comptes de 
l’Ampa i aquest curs ha estat encara més positiu. S’agraeix a les famílies 
que pràcticament la totalitat d’aquestes estiguin al corrent de tots els 
pagaments, ja que això facilita el desenvolupament de tots els projectes 
de caire econòmic que l’Ampa duu a terme 
  
(A la propera assemblea s’informarà del balanç econòmic del curs 2014-
2015) !
Per tot això, enguany, hi ha una quantitat de diners acumulada, part dels 
quals (vg. punt 8) la Junta Directiva de l’Ampa ha acordat, en reunió, 
invertir-los en la millora de la qualitat educativa, o bé que signifiquin un 
major ajut econòmic a les famílies: !



!
     
8. Pressupostos participatius: presentació de propostes de la junta    

per destinar els guanys de l’AMPA a projectes per a totes les  
famílies !
Resultant de la quantitat acumulada fins ara al compte de l’Ampa, la            
Junta Directiva ha acordat invertir la prudent quantitat de 5.000 Euros 
en diferents idees que es traslladen als assistents a l’assemblea per a la 
seva votació: 
   

  - Fer una rebaixa de la quota de piscina durant el 1er trim. 
    del curs 2015-2016. 
  - Dividir en més grups les activitats extraescolars o bé fer una  
      rebaixa de les quotes. 
  - Fer una aportació directa al projecte d’instal·lació de l’aire 
    condicionat. 
  - Assumir una part de la inversió que les famílies dels alumnes  
       d’ESO han de fer en material. En aquest cas, la inversió es 
    quedaria a l’escola per als propers cursos. 
  - Garantir un servei de permanència a les famílies que ho 
    poguéssin necessitar. 
  - Fer més econòmic el dossier que encarrega l’escola. !

Per part de les famílies assistents a l’assemblea es fan diverses 
propostes: !

  - Destinar la inversió a projectes pels nens (Maite Rodríguez)      
 - Es proposa un hort urbà, en connexió amb l’Agenda 21 o  

    Pensa en Blau (Tània Eseverri) 
  - Organitzar una biblioteca on les famílies hi aportin llibres amb  
    finalitat d’intercanviar-los entre els alumnes. !
     Per part de la Junta directiva s’aporten les següents indicacions: !
  - Seria preferible invertir en projectes que depenguin      
    directament de l’Ampa, si més no, en la major part. (Gonçal  Zegri) 
  - Hauria de suposar un estalvi per a les famílies (Pep Montes) !

Davant les diferents propostes sobre la possible inversió de 5.000 Euros 
es demana debatre a la mateixa assemblea d’avui amb les famílies 
assistents. D’aquesta manera serà una obligació per a la Junta de l’Ampa 
incloure un pressupost amb aquesta finalitat a la propera assemblea del 
mes de novembre. 
  !

9. Debat i votació per decidir la destinació dels fons de l’AMPA !
Davant tot l’esmentat en el punt 8: !
Les famílies demanen que la inversió beneficiÏ a totes les famílies, no     
només a aquelles llurs fills fan activitats extraescolars. !



!
Es comenta també, per part de la Junta, que la inversió no hauria de 
consistir en un regal a l’escola sinó que hauria de repercutir en els nens. !
Es procedeix a la votació sobre en què s’invertirà la quantitat de 5.000 
Euros, amb el següent resultat: !
17 famílies voten a favor d’un projecte que beneficiï econòmicament les 
famílies tant de Primària com de l’ESO. !
27 famílies voten a favor de l’el·laboració d’un projecte educatiu per als 
nens. !
Així doncs, s’haurà de presentar diferents propostes a la propera 
assemblea. Aquestes propostes hauran de ser votades per totes aquelles 
famílies assistents. 

      
  
10. Crida per a incorporar nous pares i mares a la junta directiva !

Pep Montes informa als assistents que cinc persones que ocupaven 
càrrecs fins ara a la Junta Directiva, causaran baixa a partir del mes de 
setembre. Aquestes persones són Pep Montes, Maijo Ejarque, Yolanda 
Alcázar, Alícia Buisán i Anna Cano. !
S’informa que dues persones han sol·licitat la seva incorporació a 
la Junta Directiva. Es tracta de Mònica Cazaux i Olga Borràs. 
  
Al començament de l’assemblea, quatre persones més demanen també 
ser incorporades a la Junta DIrectiva: Maite Rodríguez, Tània Eseverri, 
Sonia Ibáñez i Núria Mariages. !
Amb aquestes baixes, noves incorporacions i la part de l’equip precedent 
que romàn a la Junta, es proposa la següent composició de la Junta, 
amb els càrrecs i responsabilitats corresponents: !!

 Beatriz Peón -  Presidenta (extraescolars; Fapac) 
 Eva Torrente -  Vicepresidenta (reutilització d’uniformes) 
 Ma. Mercè Ruiz -  Tresorera (comissió Drets dels infants;  
     comissió de llibres; Datax) 
 Vanessa Martínez -  Vicetresorera (comissió de llibres; Datax) 
 Olga Borràs -  Secretària (comunicació i bloc; Datax) 
 Elvira Ruibal -  Vocal (events i xerrades; reutilització llibres) 
 Gonçal Zegri -  Vocal (comissió de llibres) 
 Mònica Cazaux -  Vocal (extraescolars) 
 Maite Rodríguez -  Vocal (comissió Drets dels Infants;   
     audiovisuals) 
 Tània Eseverri -  Vocal (comissió Drets dels Infants;   
     reutilització d’uniformes) 
 Sonia Ibáñez -  Vocal (comissió Drets dels Infants; events)  
 Núria Mariages -  Vocal (comissió Drets dels Infants; events) !



!
Aquests nous càrrecs hauran de ser aprovats per votació a la propera 
assemblea del mes de novembre !!

11. Precs i preguntes 
  

Sobre el tema de l’aire condicionat a les aules, queda aplaçat per a la  
propera assemblea, malgrat la sol·licitud inicial de famílies, a fi de poder-
ne parlar amb direcció i informar de la resposta a les famílies. (Aquest 
tema està, en part, relacionat amb el punt 8) !
Sense més temes per tractar, es dóna per finalitzada l’assemblea a les 
20.30 h. !
!!!

  
     Signat: ANNA CANO, Secretària, 

     Junta Directiva AMPA Camí !!!!!!!!


