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ACTA 

ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA 
de l’Associació de Pares i Mares d’Alumnes 

del Col·legi Camí !
Dia: 14 d’abril de 2016 
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) 
 Maite Rodríguez (vocal de la Junta) 
 Núria Bru Miró (vocal de la Junta) 
 Marina Alcañiz Navarro (sòcia de 6è de primària) 
 Jacqueline Martín Gamble (sòcia de 6è de primària) 
 M. Pilar Bombín Ballanos (sòcia de 1r d’ESO) 
 Gemma Homs López (sòcia de 5è de primària) 
 Inés Martínez Diéguez (sòcia de 4t d’ESO i 4t de primària) 
 Rita Montilla (sòcia de 2n d’ESO i 4t de primària) 
 Paqui Escobar Serrano (sòcia de 6è de primària) 
 Carmen Arribas González (sòcia de 6è de primària) 
 Albert Almeyda Andreu (sòcia de 1r de primària) 
 Lídia Maíz Martínez (sòcia de 1r de primària) 
 Núria Monje (sòcia de 1r de primària) 
 Lourdes García (sòcia de 2n d’ESO, 4t d’ESO i 5è de primària) 
 Àlex Camí (Direcció de l’escola) !!!
Ordre del dia: !
1. Presentació i debat de les idees i propostes rebudes, per part de les 

famílies i la pròpia Junta directiva de l’AMPA, per a la inversió de 5.000€ 
en projectes educatius per als nens i nenes del Col·legi Camí.	

2. Precs i preguntes 

!
!
!
!
!
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1. Presentació i debat de les idees i propostes rebudes, per part de 

les famílies i la pròpia Junta directiva de l’AMPA, per a la inversió 
de 5.000€ en projectes educatius per als nens i nenes del Col·legi 
Camí: !

    Eva Torrente, presidenta de la Junta Directiva de l’Ampa Camí, agraeix a 
les famílies presents la seva assistència a l’assemblea en el dia d’avui, 
així com també les propostes que s’han rebut tant per correu electrònic 
com al web. !

 En aquesta assemblea extraordinària es presentaran totes aquestes 
propostes, tant aquelles que al final estaran subjectes a votació, com 
aquelles que s’han hagut de descartar per no reunir la condició 
necessària de plantejar un projecte educatiu per als nens. !

 Abans, però, la presidenta aclareix que el projecte de la Revista Escolar, 
presentat a l’anterior assemblea, no està inclòs en el pressupost dels 
5.000€. Explica que és una proposta al marge, subvencionada 
actualment per la tresoreria de l’AMPA, que es va aprovar a l’assemblea 
del 17 de novembre de 2015. Aquesta activitat es realitza en un local 
extern, amb dos monitors. Funciona com una extraescolar els divendres 
a la tarda i la componen tant alumnes de primària com de secundària. Es 
realitza durant tot l’últim trimestre de manera gratuïta per a famílies 
dels alumnes inscrits. !

 Dit això, es prodeceix a exposar aquelles propostes i idees rebudes per 
part de les famílies i que s’han hagut de descartar d’entrada, ja que 
suposaven un estalvi econòmic per a les famílies: !

 - Rebaixa de la quota trimestral de piscina. 
 - Descomptes en llibres i dossiers de l’escola. 
 - Descomptes en els llibres i material d’EntusiasMAT. 
 - Subvenció de l’hora d’acollida de 8 a 9h i/o de 17 a 18h. 
 - Compra de material obligatori. !
 Totes elles han hagut de ser rebutjades per no suposar o no tenir la 

finalitat de ser un projecte educatiu, fet que era indispensable perquè 
així es va votar a l’assemblea del 27 de maig de 2015 (curs 2015-2016). !

 Hi ha hagut altres propostes que sí reuneixen les condicions necessàries 
però que s’han hagut de descartar a causa de manca de viabilitat per 
part de la direcció de l’escola: !

 - Gestió d’una biblioteca amb donacions dels alumnes per a fomentar la    
lectura: aquesta proposta es rebutja, si més no, actualment a causa de 
l’ajustat espai dins les instal·lacions escolars. 

 - Formació per a alumnes i mestres en l’àmbit de la Intel·ligència 
Emocional: aquesta idea sorgeix dins la Junta Directiva de l’Ampa, amb 
la finalitat de realitzar tallers cada 15 dies dins l’horari curricular i, per 
tant, amb la presència a l’aula del tutor o tutora. La proposta és 
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rebutjada per la Direcció de l’escola, que considera que temes com la 
resolució de conflictes o l’empatia, per exemple, ja es treballen a 
l’assignatura de Valors i que no es poden trobar més horaris curriculars 
per dur-ho a terme. !!

 PROJECTES APROVATS, A DEBATRE I VOTAR: !
 - Tallers (externs) d’Intel·ligència Emocional: a partir de la proposta de 

la formació en Intel·ligència emocional dins l’horari curricular que va ser 
rebatuda per la direcció de l’escola, la Junta Directiva de l’AMPA proposa 
fer 5 tallers en horari d’extraescolar, de 14 a 15h. Aquests 5 tallers es 
farien, dividits en grups segons edat, durant 5 setmanes seguides i 
abarcarien tant l’ensenyament de primària com de secundaria. 
L’empresa encarregada d’impartir-los és AEIOU, especialitzada en 
coaching familiar i formació en intell·ligència emocional. L’objectiu dels 
tallers és que els nens aprenguin a conèixer-se millor ells mateixos, a 
partir de la interiorització dels ppropis sentiments. Per tant, la finalitat és 
aprendre a gestionar les emocions pròpies i a entendre les alienes 
(empatia); treballar l’autoestima i aprendre a solucionar situacions de 
risc o bé conflictes. D’aquesta manera s’abordaria la part més humana 
dels propis nens, sense que l’acadèmica hi tingui cap incidència. 

 Abans d’iniciar-se el projecte, es té la intenció de fer una reunió de 
l’empresa amb els pares i mares, per tal que aquests coneguin de 
primera quin és el plantejament dels tallers i la finalitat dels mateixos. 

 Pel que fa als grups, però, no es barrejarien les edats, ja que les 
necessitats d’uns i altres poden ser molt diferents. Per tant, el 
pressupost pot variar des dels 500 als 3.000, depenent de la quantitat 
de grups d’alumnes inscrits. És un pressupost molt obert, ja que 
dependria de la quantitat d’alumnes que s’hi apuntin. L’empresa AEIOU, 
a mena d’exemple, proposa la quantitat de 500€ per dos grups de 10 
alumnes cadascun. 

 Aquest projecte, igual que els altres dos, es votarà al final de 
l’assemblea. !

 - Hort escolar: Aquest segon projecte subjecte a votació sí que té un 
pressupost tancat, de 625€. Seria un hort simple, de dues taules 
adquirides per la tresoreria de l’AMPA i que s’instal·larien en l’actual 
edifici de secundaria (i després es traslladarien al nou centre del c/ La 
Jota, de manera que existiria una continuïtat), ja que a primària no es 
disposa d’espai suficient. El professorat rebria una formació que pagaria 
l’escola, però serien els mateixos alumnes de primària els qui el 
cuidéssin traslladant-se, de moment, a Felip II. !

 - Robots per a l’ESO: Aquest tercer projecte educatiu sorgeix de la 
proposta que es va fer arribar a la Junta Directiva, que plantejava la 
compra de models trisimensionals com ara globus terraquis i figures 
humanes que es pogéssin situar a les aules i amb els quals es pogués 
treballar de manera interactiva. 

 Un cop traspassada aquesta proposta, com totes les altres, des de la 
Direcció de l’escola es demana que, en lloc d’aquests moldels 
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tridimensionals, es col·labori econòmicament en la compra de material 
per a l’assignatura de robòtica de l’ensenyament secundari. Es tractaria, 
doncs, de fer una renovació de robots canviant-los per uns de més 
actuals i innovadors, d’una marca diferent als de Lego que s’han fet 
servir fins ara. 

 Aquest projecte té també un pressupost també tancat, de 400€. !
 D’altra banda, fora de termini es va rebre una proposta interessant que 

la Junta Directiva es planteja dur a terme o bé l’any vinent o bé a final 
d’aquest curs: es tracta d’una xerrada sobre sexualitat per als alumnes 
de 4t d’ESO. !

    
 Debat sobre els projectes presentats: !
 Per part d’una assistent a l’assemblea es demana que s’aclareixi si els 

tallers d’Intel·ligència Emocional es plantegen com a una activitat 
extraescolar únicament per a aquells alumnes que s’hi inscriguin, o bé si 
es durien a terme amb els alumnes totals de cada classe fora de l’horari 
lectiu. En resposta s’explica que, de moment si més no, es farien 
únicament grups d’alumnes incrits expressament, i que es faria un taller 
per setmana per a cadascun dels grups que acabin sortint. Cada grup 
realitzaria 5 tallers en total. A més, també s’informa de que, en cas de 
que hi hagi molt interès per part de les famílies i els alumnes, i donat 
que l’escola no ho ha rebutjat, de cara al curs vinent es podríen 
emplaçar els tallers dins les hores lectives. Està previst que si els grups 
són nombrosos, es facin els tallers en el mateix local extern on ja es 
realitzen algunes activitats extraescolars. Finalment també es comunica 
que el perssupost de l’empresa AEIOU ha estat molt rebaixat, donat el 
seu propi interès en dur a terme aquests tallers. 

  
 Per part de la Junta Directiva es recorda als assistents que aquest 

excedent de 5.000€ a la tresoreria de l’AMPA formen part d’un excedent 
històric, i que la intenció de la Junta és que els projectes, com poden ser 
els tallers d’Intel·ligència Emocional, tinguin una continuïtat.És per 
aquest motiu que encara no està definit el funcionament dels tallers de 
cara al curs vinent, és a dir, si es plantejarien dins l’horari lectiu o bé 
com una activitat extraescolar subvencionada en part per l’AMPA. Tot 
depèn de com resultin els que aquí s’han plantejat, del número de nens 
que s’hi inscriguin i de la posició de l’escola. A més, caldrà tenir en 
compte que AEIOU també fa formació per a mestres i famílies. !!

 Votacions:  !
 - Tallers d’Intel·ligència emocional: Vots a favor per unanimitat. 
 - Hort escolar: 4 vots en contra i 15 vots a favor 
 - Robots per a l’ESO: 1 vot en contra i 18 vots a favor. !!!
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      2. Precs i preguntes: 

 - En el torn dels precs i preguntes per part de les famílies assistents, una 
sòcia de 1r de primària demana que hi hagi un fons a la tresoreria de 
l’AMPA que tingui com a finalitat la compra del material obligatori per a 
les assignatures. 

 Es comenta que aquest fet no és viable, ja que la Junta Directiva hauria 
de saber amb suficient antel·lació de quin material i de quina quantitat 
es tractaria. 

 Al respecte, hi intervé també el Director de l’escola, Àlex Camí, 
informant que no és possible saber exactament quin material es 
necessitarà durant el curs i que, per tant, la Junta de l’Ampa no pot estar 
anant a comprar material cada vegada que se’n demani a les classes. 

 Es comenta que faria falta una persona que s’incorporés a la Junta i que 
tingués únicament aquesta funció. De tota manera, es plantejarà a la 
propera assemblea i, en cas d’aprovar-se, no seria la tresoreria de 
l’AMPA qui ho pagaria, sinó que aquesta tan sols gestionaria un fons 
econòmic aportat per les famílies i s’encarregaria de fer la compra del 
material. 

 - Una altra sòcia demana que els alumnes d’ESO, com els de primària, 
duguin uniforme. En aquest sentit, la Junta Directiva de l’AMPA no té cap 
poder de decisió i Àlex Camí diu que ho proposarà als caps d’estudis i 
també curs per curs de secundaria.  

 - De cara al curs 2016-2017, la Junta Directiva proposa que a la propera 
assemblea es plantegi que els alumnes de secundaria puguin fer també 
l’activitat de piscina. 

 - Finalment i a grans trets, Àlex Camí explica com serà el nou edifici del 
c/ La Jota per a l’ESO. Una finca de 4 plantes, amb l’última tecnologia al 
laboratori, un gran pati i totalment condicionat.  

!
Sense més temes a tractar, l’assemblea es dóna per finalitzada a les 
19.30  hores. !!!!!!!! !!

        Olga Borràs 
        Secretària  
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      Junta Directiva AMPA Camí


