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ACTA 

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

del Col·legi Camí !
Dia: 17 de novembre de 2015 
Lloc: Col·legi Camí. Vèlia, 28. Barcelona. 
Hora: 18:30 (segona convocatòria) !
Assistents: !
 Eva Torrente (presidenta) 
 Elvira Ruibal (vicepresidenta) 
 Mercè Ruiz (vocal de la Junta) 
 Vanessa Martínez (vocal de la Junta) 
 Olga Borràs (secretària) 
 Tània Eseverri (vocal de la Junta) 
 Maite Rodríguez (vocal de la Junta) 
 Núria Mariages (vocal de la Junta) 
 Lídia Maíz Martínez (sòcia de 1r d’ESO) 
 M. Pilar Bombín Ballanos (sòcia de 1r d’ESO) 
 Gemma Toribio Alaminos (sòcia de 4t de primària) 
 David Fonseca (soci de 1r i 4t de primària) 
 Sílvia Gómez (sòcia de 1r de primària) 
 Núria Bru Miró (sòcia de 1r de primària) 
 Francisco Carmona Uribe (soci de 1r i 5è de primària) 
 Inés Martínez Diéguez (sòcia de 4t d’ESO i 4t de primària) 
 Núria Monje (sòcia de 1r de primària) 
 Sònia Ibáñez (sòcia de 2n de primària) 
 Rita Montilla (sòcia de 2n d’ESO i 4t de primària) 
 Iván de Dios (soci de 2n de primària) 
 Alícia Buisán (sòcia de 3r i 6è primària) 
 Mònica Cazaux (sòcia de 2n de primària) 
 Núria Marí (sòcia de 2n d’ESO i 6è de primària) 
 Xavier Miralles (soci de 2n i 6è de primària) 
 Manu Crespo (soci de 2n i 6è de primària) 
 Beatriz Peón Pelillo (sòcia de 2n de primària) 
 Carlos Carrera Fernández (soci de 2n de primària) 
 Javier Salgado Rodríguez (soci de 2n de primària) 
 Montse Casares Filella (sòcia de 2n de primària) 
 Cristina Cambón (sòcia de 2n i 6è de primària) 
 Cristina Vázquez (sòcia de 1r i 4t de primària) 
 Ana M. Piqueras (sòcia de 2n d’ESO i 2n de primària) 
 Maijo Ejarque (sòcia de 2n d’ESO i 6è de primària) 
 Pep Montes (soci de 6è de primària) 
 Àlex Camí (Direcció de l’escola) !!!
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Ordre del dia: !
1. Presentació i aprovació de la nova Junta Directiva 
2. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior 
3. Resum de projectes i serveis en curs 
4. Presentació del Projecte de la Comissió de Drets del Infants  
5. Presentació del balanç econòmic del curs 2014-2015 i del 
pressupost per al 2015-2016  
6. Presentació de nous projectes educatius: debat i votació 
7. Crida per a incorporar nous pares i mares a la Junta Directiva 
8. Precs i preguntes !!!

S’inicia l’assemblea, en segona convocatòria, a les 18.37 hores. !!
De manera extraordinària i per qüestions horàries, es passa breument al 
punt 6 de l’ordre del dia, referent a la presentació de nous projectes 
educatius (i relacionat també en part amb el punt 4, el projecte de la 
Comissió de Drets dels Infants): !
Jan Jarauta i Maria Crespo, de 2n de primària, i Marc Crespo de 6è de 
primària, presenten la proposta de la creació d’una revista escolar, feta pels 
i per als nens. La idea dels nens és que aquesta revista contingui 
entrevistes (a mestres, pares, mares, alumnes, etc.), jocs, receptes de 
cuina, concursos, còmics i altres fets que puguin sorgir durant la seva 
creació. !!
Es reprendrà aquesta idea al punt 6. !!!
1. Presentació i aprovació de la nova Junta Directiva !

S’aprova la nova Junta Directiva per unanimitat i sense esmenes: 
  
Eva Torrente   Presidenta 
Elvira Ruibal   Vicepresidenta, Activitats extraescolars, Festes i  
    sortides 
Mercè Ruiz   Tresoreria 
Vanessa Martínez  Tresoreria, Comunicacions, Drets dels Infants 
Olga Borràs   Secretària, Comunicacions 
Tània Eseverri   Drets dels Infants, Reutilizcació d’uniformes,  
    Comunicacions 
Maite Rodríguez  Drets dels Infants, Audiovisuals, Orles 
Núria Mariages   Festes i sosrtides, Drets dels Infants !!!



!  

!!
2. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior !

L’acta de l’assemblea anterior, celebrada el dia 27 de maig de 2015, 
s’aprova per unanimitat i sense esmenes. !!!

3. Resum de projectes i serveis en curs !
- Reutilització d’uniformes: ja fa dos anys que es va posar en marxa i 
funciona molt bé. S’han fet quatre campanyes i s’han repartit en total 
més de 300 peces de roba. La propera recollida serà a final de curs. 
S’agraeix la col·laboració i la feina de tots el voluntaris de la comissió 
(Lola Ramos, Cristina Cambón, Tània Eseverri, Josep Xandri, Yolanda 
Alcázar i Ester García) i la co·laboració de totes les famílies. !
- Activitat de piscina: es menciona que, des del curs passat, l’escola 
gestiona els trasllats per als trajectes d’anada i tornada al Club Natació 
Sant Andreu, és a dir, acompanyants que l’Ampa no ha de pagar, fet que 
suposa un estalvi que es podrà destinar a altres inversions. !
- Festa de Sant Jordi: per a aquesta diada la comissió de festes de la 
Junta Directiva ha organitzat, com és habitual, el concurs literari i els 
subsegüents 3 premis per classe (contes o llibres). Però, a més, per a 
primària es realitzarà un taller de contacontes amb titelles en anglès i un 
altre taller sobre l’art del llenguatge de signes; i per a l’ESO es durà a 
terme un taller de màgia i il·lusionisme. !
- Activitats extraescolars: de les activitats ofertades per l’Ampa s’han 
pogut obrir els següents grups: Art (dilluns migdia), Escacs (dimecres 
migdia), Guitarra (dijous migdia), Street Dance (dijous tarda), Teatre 
(dilluns tarda i dimecres migdia) i Tennis (divendres migdia). En total hi 
ha 56 alumnes apuntats, repartits entre totes elles. !
- Fotografia/orla de Nadal: es mostra l’agraïment al grup de persones 
que han fet aquesta feina (durant els tres anys anteriors de manera 
voluntària i, actualment, des de dins de la Junta Directiva). S’anima els 
pares i mares assistents a l’assemblea a que, si els ve de gust, aportin 
idees i/o col·laboració de cara al curs vinent. !
- Sortida sorpresa: també és novetat aquest curs que s’incorporin a 
aquesta sortida els grups de 1r, 2n i 3r d’ESO (abans només primària), 
ja que no van de colònies i el pressupost realitzat per la comissió de 
tresoreria de l’Ampa ho permet. De què es tracta i on van els alumnes es 
farà saber a les famílies, com és habitual, el mateix dia de la sortida 
mitjançant una entrada al bloc. !!
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- Aportació econòmica a 4t d’ESO: com es ve fent des de fa anys, la 
Junta Directiva fa una aportació de 1.800 Euros per als alumnes de 4t 
d’ESO, per tal d’ajudar-los a finançar-se el viatge de final de curs. Els 
alumnes, per la seva banda, reinverteixen aquests diners per guanyar-ne 
més, per exemple, comprant roses per vendre la Diada de Sant Jordi o 
venent entrepans a la festa de final de curs. !
- AMPArty: ja s’ha previst que la data per a la festa de final de curs sigui 
el dia 10 de juny de 2016. El tema de la festa s’anunciarà a la propera 
assemblea. !
- Reutilització de llibres: després de tres anys intentant tirar endavant 
aquest projecte, tant per part de la comissió com de pares i mares 
voluntaris, a hores d’ara no s’ha pogut assolir. Tot i així, no es dóna per 
tancat i s’anima els assistents a aportar idees que puguin ajudar a la 
seva consecució. A l’anterior assemblea ja es va parlar de fer una 
recollida de signatures de les famílies interessades o bé un mercat 
(“mercadillo”). !
- Fapac: és la Federació d’Ampa més gran de Catalunya, tant a primària 
com a secundària. Hi ha més de 2.100 Ampa repartides en 750 
municipis i representen  més de 400.000 famílies. Ofereix serveis  
d’informació i  assessorament en la gestió i economia, formació a totes 
aquelles persones que formen part d’una Ampa (socis i membres de la 
Junta Directiva) i assegurances de trasllats per a activitats extraescolars. 
La Junta Directiva de l’Ampa Camí s’hi va acollir fa un any. !
-Datax: com s’explica a l’acta de l’assemblea anterior, l’Ampa Camí és 
ara una entitat jurídica, per la qual cosa es veu obligada a, per una 
banda, pagar impostos com a tal i, de l’altra, s’ha de cenyir a la LOPD 
(Llei Orgànica de Protecció de Dades i Drets d’Imatge dels seus socis). 
És per això que es torna a remarcar la importància de tenir totes les 
butlletes d’inscripció com a socis de l’Ampa emplenades i signades per 
les famílies. Ja se n’han rebut moltes, però encara no s’ha arribat a 
l’objectiu, que és tenir la totalitat de les butlletes. !!

4.  Presentació del projecte de la Comissió de Drets dels Infants !
Presenta el projecte Tània Eseverri, vocal de la Junta Directiva i part de 
la comissió de Drets dels Infants: !
La comissió sorgeix del taller que es va fer el curs passat sobre aquesta 
temàtica, proposat per la Junta Directiva i realitzat amb la col·laboració 
del Col·legi Camí. !
Aquest taller va tenir una molt bona acollida per part de les famílies que 
hi van poguer assistir i, a partir d’aquí, va sorgir una comissió integrada 
per persones de dins i de fora de la Junta.  !
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Així doncs, la comissió ha preparat un projecte que cal treballar des de 
dins de l’escola i, per aquest motiu, es ressalta que el col·legi ha tingut 
un paper molt important, tant per la cessió dels seus espais com per la 
seva implicació i interès. !
El dia 20 de novembre és el dia mundial dels Drets dels Infants i, per a 
aquesta data, s’ha preparat una festa per a primària i un debat molt 
interessant per a l’ESO.  !
En el cas de primària, i amb la finalitat de que els nens i nenes prenguin 
consciència sobre els seus drets, es realitzarà una gincana en la que els 
nens, dividits en vuit grups, faràn proves de cooperació i enginy. Els 
participants s’hauran d’ajudar entre ells i, finalment, els guanyadors 
s’enduran el seu carnet de SuperDrets.  !
Per a secundària s’ha projectat un debat participatiu en el qual els 
alumnes vagin encara més enllà del que significa conèixer formalment 
els seus drets: es realitzarà un debat per curs en el qual es plantejarà 
una situació d’injustícia sobre la qual caldrà trobar i debatre sobre els 
pros i els contres d’aquesta situació. !
Sobre tot plegat es farà una entrada més extensa al bloc de l’Ampa per 
tal que el coneixement d’aquest projecte arribi a totes les famílies de 
l’escola.  !
Finalment, si funciona bé, es renovarà per al curs vinent amb noves 
idees. !!!

5. Presentació del balanç econòmic del curs 2014-2015 i del 
pressupost per al 2015-2016 !
Mercè Ruiz, de la comissió de tresoreria de la Junta Directiva, presenta 
el balanç econòmic del curs 2014-2015 i el pressupost per al curs 
2015-2016. !
- Balanç econòmic 2014-2015: Pel que fa a les inversions del curs 

passat, l’AMPA va aportar diners a les següents destinacions: Orles/
fotografia de Nadal, Festa de Sant Jordi, Festa de les Activitats 
Extraescolars, Amparty, autocars de les colònies de primària, autocars 
de la sortida al Bosc Vertical de 3r d’ESO, Sortida sorpresa de primària 
i donatiu per al viatge de final de curs de 4t d’ESO. Referent als 
beneficis, va ser un any molt positiu, ja que hi va haver molts alumnes 
apuntats a les activitats extraescolars i també hi va haver guanys amb 
la loteria de Nadal, a més dels pocs rebuts pendents de regularitzar. 
Com a entitat jurídica que és l’AMPA , està obligada a pagar (el mes de 
febrer de 2016) l’Impost de societats, que suposa un 25% dels guanys 
obtinguts en l’exercici anterior. (Per a més informació vg. document 
adjunt en aquesta entrada del bloc: Balanç econòmic 2014-2015). !
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- Pressupost 2015-2016: Pel que fa a les inversions, s’acorden les 
mateixes que es van dur a terme l’any anterior, afegint el pagament 
íntegre de la sortida sorpresa de 1r a 3r d’ESO i la celebració del Dia 
dels Drets dels Infants. Degut a totes aquestes inversions, sumant-hi 
el fet de que aquest curs hi ha menys alumnes apuntats a les 
activitats extraescolars i a que també s’ha de pagar l’IVA dels beneficis 
obtinguts amb la venda dels llibres curriculars, es preveu una 
davallada important en els beneficis. Referent als rebuts pendents, 
s’espera que es regularitzin ben aviat, per tal de poguer tirar endavant 
totes les propostes aprovades per a aquest curs 2015-2016. (Es pot 
consultar amb detall el pressupost al document ajunt en aquesta 
entrada del bloc: Pressupost 2015-2016). !! !

6. Presentació de nous projectes educatius: debat i votació !
- Per començar aquest punt, es vota la proposta de la revista escolar 

que els tres nens han presentat a l’inici de l’assemblea: s’aprova per 
unanimitat dels assistents. Per part de la Junta Directiva s’explica que 
el el cost, tot i que encara està per definir, no serà alt i s’inclourà en la 
part proporcional del pressupost de 5.000 Euros que a l’anterior 
assemblea del mes de maig es va votar que es detinés a projectes 
educatius per als alumnes. Es demana també la la col·laboració de 
pares i mares (com Pep Montes i Alícia Buisán, periodistes i socis de 
l’Ampa) que vulguin formar part d’una comissió que es crearà per a la 
revista. Es planteja fer una publicació durant aquest curs, a partir de 
la qual es podrà veure la continuïtat dels següents números. Per part 
de la direcció de l’escola, present a l’assemblea, es dóna el vistiplau a 
fer servir l’espai necessari dins les instal·lacions, sempre i quan sigui 
fora de l’horari escolar. !

- Votació referent a la petició, provinent de la direcció de l’escola, sobre 
que l’Ampa col·labori en part on en la totalitat amb la despesa que 
suposa canviar la xarxa del pati de l’escola: la renovació d’aquesta 
xarxa suposa una despesa de d’entre 1.500 i 1.800 Euros segons 
explica el director, Àlex Camí i, la que hi ha actualment i ja està 
deteriorada, va ser finançada per l’Ampa. Degut a que ara hi ha un 
excedent econòmic en la tresoreria, la direcció sol·licita un ajut 
econòmic que no formi part del pressupost dels 5.000 Euros 
esmentats en el paràgrafa anterior. Es proposa als assistents que votin 
si estàn a favor o en contra d’invertir 1.500 Euros en la xarxa del pati i 
el resultat de la votació és, per unanimitat, que l’Ampa no inverteixi 
diners en aquesta despesa. !

- Destinació dels 5.000 Euros per a projectes educatius:  !
- s’inicia un debat en el qual el soci de 1r i 4t de primària, David 

Fonseca, reclama que si existeix aquest excedent s’apliquin beneficis 
econòmics a les famílies en forma de reduccions de preus, per 
exemple en les quotes de piscina, o bé en els llibres d’EntusiasMat o 
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dossiers de l’escola. Per part de la presidència de l’Ampa es recorda 
de nou que ja es va votar en contra d’algunes propostes que van 
sorgir a l’assemblea anterior en aquest sentit i a favor de la inversió 
en els projectes educatius per als alumnes. Una part d’aquesta 
inversió serà la revista escolar presentada en aquesta assemblea; !

- Alícia Buisán proposa que s’inverteixi en mitja hora o una hora 
d’acollida als matins, amb monitors gestionats per la Junta 
Directiva; !

- en referència a la resta del pressupost, Pep Montes observa que, 
d’una banda, els diners a invertir són de tots aquells socis de 
l’Ampa, tinguin més o menys antiguitat i, de l’altra, que si de 
moment no hi ha més propostes per a la inversió, la Junta Direciva 
(amb la confiaça dels socis) aporti noves idees i decideixi què fer 
amb aquests diners, informant-ne després a les famílies. Per part 
d’Eva Torrente es proposa que les famílies puguin realitzar les seves 
aportacions mitjançant una entrada que es farà al bloc, a partir de 
les quals es votarà i decicidirà en una assemblea extraordinària. !

- Relacionat amb l’últim apartat es realitza la següent votació entre 
els assitents: vots a favor de que la Junta Directiva decideixi i 
n’informi posteriorment: 13 vots. Vots a favor de que les famílies 
aportin idees i que aquestes es votin en una assemblea 
extraordinària: 16 vots. Per tant, es decideix que aquesta assemblea 
extraordinària tingui lloc al mes de febrer (dia a concretar), de 
manera que es diposi d’un marge d’uns dos mesos. Es ressalta que 
l’escola, direcció i professorat, també tindran dret a fer propostes 
educatives en les quals es pugui invertir una part d’aquests 5.000 
Euros. !

- Climatització a l’escola: ja finalitzats els dos anys que s’havien donat 
de plaç per a la instal·lació de l’aire condicionat a les classes, Àlex 
Camí explica que de cara al proper mes de juny estarà, en una part, 
realitzada aquesta obra. David Fonseca intervé proposant la idea de 
col·locar ventiladors a les aules, ja que és més econòmic, més 
confortable i menys contaminant. !!!!!!!!!!!!!!
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7. Crida per a incorporar nous pares i mares a la Junta Directiva !
S’anima els assistents a l’assemblea a, qui vulgui, incorpora-se a la 
Junta Directiva de l’AMPA. Es tornarà a proposar a les famílies, 
mitjançant el bloc, que hi hagi nous membres a la Junta Directiva, o bé a 
les comissions i al grup de suport. !!!

8. Precs i preguntes !
Sense més temes a tractar, l’assemblea es dóna per finalitzada a les 
20:10 hores !!!!!!!! !!

        Olga Borràs 
        Secretària  

      Junta Directiva AMPA Camí


