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ACTA 

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

del Col·legi Camí !
Dia: 1 de juny 2016 
Lloc: Col·legi Camí. Vèlia, 28. Barcelona. 
Hora: 18:00h (primera convocatòria) - 18.30h (segona convocatòria) !
  
Ordre del dia: !

1.  Presentació i aprovació dels nous membres de la Junta Directiva. 
2.  Aprovació de l’acta de les assemblees anteriors. 
3.  Informació sobre DATAX i la LOPD per al curs 2016-2017. 
4.  Resum de les celebracions de la Diada de Sant Jordi. 
5.  Informe de les activitats extraescolars del curs 2015-2016. 
6.  Avançament de les novetats en les activitats extraescolars per al 
curs 2016-2017. 
7. Resum de recursos i serveis: reutilització d’uniformes, llibres, 
revista escolar, Jornada del Dia Internacional dels Drets dels Infants, 
tallers d’Intel·ligència Emocional, xerrades, etc. 
8.  Presentació de les sortides sorpresa per a Primària i ESO. 
9.  Avançament de l’AMPArty 2016. 
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 18:35 hores, en segona 
convocatòria. !
Assistents: !
 Eva Torrente Pascual (presidenta de la Junta Directiva) 
 Elvira Ruibal Ansede (vicepresidenta de la Junta) 
 Maria Mercè Ruiz Sans (tresorera de la Junta) 
 Vanessa Martínez Roca (tresorera de la Junta) 
 Maite Rodríguez Robles (vocal de la Junta) 
 Tània Eseverri Mas (vocal de la Junta) 
 Núria Bru Miró (vocal de la Junta) 
 Núria Mariages Senpau (vocal de la Junta) 
 Marta Olivé Montero (sòcia de 1r de primària) 
 Ma. Pilar Bombín Ballano (sòcia de 1r d’ESO) 
 Gemma Toribio Alaminos (sòcia de 4t de primària) 
 Lourdes García Moreno (sòcia de 4t de primària i 2n i 4t d’ESO) 
 Francisco Carmona Uribe (soci de 1r i 5è de primària) 
 Sílvia Gómez Flores (sòcia de 1r de primària) 
 Sonia Ibáñez Cruz (sòcia de 2n de primària) 
 Àlex Camí (Direcció Col·legi Camí) 
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1. Presentació i aprovació dels nous membres de la Junta Directiva. !

S’aprova, per unanimitat i sense esmenes, la incorporació a la Junta 
Directiva de la sòcia de 1r de Primària, Núria Bru i Miró. !
Membres i càrrecs de la Junta Directiva: !
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, Reutilizació d’uniformes,   
    Comunicacions 
Maite Rodríguez  Drets dels Infants, Audiovisuals, Orles 
Núria Mariages   Festes i sortides, Drets dels Infants 
Núria Bru   Suport a Comunicacions !!!

2. Aprovació de l’acta de les assemblees anteriors. !
Les actes de les assemblees anteriors, celebrades els dies 17 de 
novembre de 2015 (assemblea ordinària) i el 14 d’abril de 2016 
(assemblea extraordinària), s’aproven per unanimitat i sense esmenes. !!!

3. Informació sobre Datax i la LOPD per al curs 2016-2017 !
La Junta Directiva de l’Ampa segueix treballant en el tema de la 
protecció de dades, per tal d’estar dins la normativa vigent de la Llei 
Orgànica de Protecció de Dades (LOPD). En relació amb amb això 
renovarà el contracte amb l’empresa que l’assessora i supervisa la 
legislació, Datax. !!

4. Resum de les celebracions de la Diada de Sant Jordi. !
Les celebracions de la Diada de Sant Jordi d’enguany han estat un èxit. 
Per als alumnes de Primària, que ho van celebrar el dia 22 d’abril, es van 
organitzar contacontes amb titelles, a càrrec de l’empresa Petit 
Explorador, i també un espectacle de Màgia a càrrec de Sermagus. A 
més, com sempre, hi va haver un concurs de dibuix. Per als alumnes de 
Secundària, el 27 d’abril, es va dur a terme un altre espectacle de 
màgia, també amb Sermagus, i també un concurs literari. !
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S’agraeix la col·laboració dels caps d’estudis de Primària, Miss Sandra, i 
de l’ESO, Manel Galván. Així com també a la Direcció del Col·legi Camí 
per la seva implicació. !!!

5. Informe de les activitats extraescolars del curs 2015-2016. !
Les activitats extraescolars que s’han dut a terme aquest curs, han estat 
les habituals: Teatre, Escacs, Guitarra, Art i Tennis, que han funcionat 
bé, tot i que el nombre d’alumnes no ha estat molt elevat. Com a 
novetat, l’activitat d’Street Dance, malgrat algunes irregularitats amb els 
talleristes al primer trimestre, ha estat molt disfrutada pels seus  
alumnes. !!

6. Avançament de les novetats en les activitats extraescolars per al 
curs 2016-2017. !
Per al curs 2016-2017, es tornaran a oferir totes les activitats  
esmentades en el punt anterior i es tornaran a presentar, com els anys 
passats, Teatre per a l’ESO, Hip Hop per a Primària i ESO, Combo i 
Percussió per a Primària i ESO, i Escacs, Guitarra i Street Dance també 
per a l’ESO. !
A més, com a novetats per al proper curs, s’oferiran activitats i tallers 
tan interessants com Escriptura Creativa, un taller dirigit als alumnes de 
Secundària, Ioga en família i Ioga i nens per a Primària, Màgia per a 
Primària i ESO i la Revista escolar per a Primària i secundària. !
L’activitat de Màgia va agradar molt als alumnes grans i petits durant la 
Diada de Sant Jordi, i van ser ells mateixos els qui van proposar que se’n 
fes una activitat extraescolar per al proper curs. Pel que fa al Ioga, tant 
en família com per a nens, s’han realitzat uns tallers de prova que han 
tingut molt bona acollida per part de les famílies i, per aquest motiu, 
s’ha pensat oferir-la com a activitat extraescolar. !
La Revista escolar, s’ha realitzat els úlltims mesos d’aquest curs, amb el 
finançament de la tresoreria de l’AMPA, a partir d’una proposta d’alguns 
alumnes. Tenint en compte, doncs, que són ells els més interessats, es 
torna a presentar el curs vinent com a extraescolar quinzenal. !
Com a novetats de caire econòmic per al proper curs, es demanarà a les 
famílies el pagament d’una matrícula de 15€. Aquesta quantitat serà per 
alumne, no pas per número d’activitats a les quals s’inscriguin. A més,  
es retornarà en l’últim rebut trimestral, descomptant els 15€ de la quota 
de les extraescolars. Això sí, sempre i quan l’alumne hagi realitzat tot el 
curs. El motiu d’aquesta matrícula és evitar que, si es produeixen baixes 
durant el curs, no sigui necessari tancar un grup per manca d’alumnes 
suficients. Les activitats extraescolars que es gestionen des de l’Ampa 
Camí, s’autofinancen amb les quotes trimestrals i, des de la Junta 
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Directiva, no es busca tenir un guany econòmic més enllà de poguer 
invertir en altres serveis i recursos per a alumnes i famílies. Els preus de 
cadascuna de les activitats s’han ajustat aquest curs i es pretèn seguir 
per aquesta via. !
D’altra banda, a partir del proper curs es farà un descompte del 10% en 
les quotes d’extraescolars d’aquelles famílies que apuntin els seus fills a 
més de dues activitats. És a dir que aquest 10% es descomptarà a partir 
de la tercera activitat i següents. !!

7. Resum dels recursos i serveis: reutilització d’uniformes, llibres, 
resvista escolar, Jornada del Dia Internacional dels Drets dels 
Infants, tallers d’Intel·ligència Emocional, xerrades, etc. !
Reutilització d’uniformes: la propera recollida de roba es farà els dies 6 i 
8 de juny i, el lliurament de les peces sol·licitades es farà coincidir amb 
el lliurament dels llibres al mes de setembre. La data concreta es farà 
saber més endavant, ja que depèn també del repartiment de llibres per 
part de les editorials. !
Es fa una crida a les famílies per a que donin tota aquella roba 
d’uniforme que ja no les hi és útil, perquè actualment no es diposa 
d’estoc: a la campanya anterior es van rebre poques peces i hi va haver 
molta demanda, de manera que aquestes, juntament amb l’estoc que hi 
havia fins aleshores, es va repartir en la seva totalitat. !
Xerrada sobre sexualitat a 4t d’ESO: a partir de la petició que va arribar 
a la Junta Directiva per part d’una mare d’aquest curs, la Junta Directiva 
va posar-se en contacte amb l’empresa Psiconexe, dirigida per Jonatan 
Serrano i Dàmaris Llaudis que van ser els encarregats de dur a terme 
aquesta xerrada amb els alumnes el dia 20 de maig passat.  !
La xerrada va ser un èxit de diàleg, debat i participació i els assistents 
en van deixar molt bones opinions. Per això, des de la JD, s’està valorant 
repetir-ho el proper any, però aquesta vegada per als quatre cursos de 
secundària. !
Els 5 tallers d’Intel·ligència Emocional: Aquests tallers encara no han 
finalitzat, però estan rebent una gran acollida per part dels alumnes, 
tant de Primària com de l’ESO. En total, hi ha 106 alumnes que s’hi han 
apuntat i hi estan assistint cada setmana. !
Són uns tallers enfocats exclusivament als fills, perquè aprenguin a 
pensar sobre els seus sentiments i a tenir empatia envers els dels seus 
companys. Les notícies que arriben a les famílies són molt positives, ja 
que sembla que les reaccions dels nens hagin madurat en certs aspectes 
la seva intel·ligència emocional. Fins i tot els adults, estan aprenent 
alguns valors en aquest sentit. A més, els alumnes de 1r d’ESO han 
donat especial èmfasi al fet d’haver gaudit i d’estar aprofitant aquests 
tallers.  
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L’èxit d’aquests tallers està sent, sobretot, el donar estratègies diferents   
als nens i nois a l’hora de resoldre conflictes, diferents a les que podem 
donar els adults a casa o les que es reben a l’escola de manera 
individual o generalitzada. !
Encara no està definit quin serà el projecte per al proper curs, tot i que 
la JD creu que seria interessant que hi hagués una continuïtat. Aquesta 
vegada els tallers han estat finançats per la tresoreria de l’Ampa, però 
de cara al proper any caldria veure si és viable.  !
L’empresa AEIOU, encarregada de dur a terme les sessions, ha donat 
exemple d’una gran implicació en el projecte, les monitores han copsat 
bé les característiques més significatives de cadascun dels nens. S’han 
creats grups de WhatsApp per a cada curs, de manera que es pot fer 
arribar un resum de com ha anat cadascun dels tallers i, a més, si ha 
estat necessari, s’han posat directament en contacte amb la família. !
Aprofitant l’assistència d’Àlex Camí a l’assemblea, se li demana si, de 
cara al proper curs, Direcció es plantejaria fer alguna cosa semblant a 
aquests tallers durant les hores lectives dels alumnes, amb la presència 
dels tutors, professors, encara que fos de manera quinzenal. La Junta 
Directiva destaca la tasca que fa la tutora de 2n de Primària, la Glòria, i 
la posa com a exemple a seguir per part de la resta del professorat de 
l’escola. !
Davant aquesta proposta, la resposta la Direcció és que no, ja que els 
mestres i tutors no són ni psicòlegs ni especialistes en aquesta matèria 
com ho poden ser les monitores d’AEIOU. D’altra banda, explica que 
l’escola ja treballa aquests temes dins les possibilitats dels mestres i no 
es pot contractar una empresa externa o fer formació de professors en 
relació amb aquesta temàtica, ja que econòmicament no resulta viable, 
malgrat que el mateix Àlex Camí considera que la matèria en sí és cada 
vegada més necessària i, per tant, s’anirà ampliant amb el temps.  !
Segons explica ell mateix, està d’acord que els coneixements i el treball 
sobre la Intel·ligència emocional és cada dia més important i, per tant, 
amb el temps, segur que s’anirà ampliant la feina que es faci dins 
l’escola en aquest aspecte. !
La Junta també ressalta que, tot i els 106 alumnes inscrits als tallers, 
n’hi hauria hagut més (és un fet que consta) si s’haguessin pogut dur a 
terme en un altre horari que no fos de 14 a 15h i, a més, fora de 
l’escola, ja que hi ha alumnes que no es queden a dinar i no se’ls facilita 
econòmicament que s’hi puguin quedar. Per això es proposa que, en cas 
de repetir-se l’any vinent, hi hagi la possibilitat de fer-ho en hores 
lectives i, evidentment, també de manera gratuïta per a les famílies. !
Es considera que seria interessant que hi haguès una continuïtat, donat 
l’interès que han mostrat les famílies dels alumnes de primària i també 
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els alumnes de secundària que, fins i tot en alguns casos, es van apuntar 
pel seu compte i així ho han expressat. !
A la propera assemblea del mes de novembre es mostrarà el balanç 
econòmic d’aquest curs i, per suposat, la partida del que han costat 
aquests tallers, tant globalment com per cadascun dels alumnes inscrits. !
Dia Internacional dels Drets dels Infants: El passat 20 de Novembre  es 
va celebrar aquesta data, amb ginkanes a Primària i activitats a l’ESO.  
De cara al curs que ve es farà una altra activitat que encara està per 
concretar i acordar amb la Direcció i el professorat de l’escola. !
Revista Escolar: en aquest projecte que va sortir d’alguns dels mateixos 
nens de primària, hi ha 17 alumnes apuntats i el primer número de la 
revista es repartirà a final de curs. És una tasca en la que es treballa en 
grups petits i es fa molta feina d’equip. L’edició de la revista és 
econòmicament força costosa però hi ha satisfacció per haver assolit el 
repte de fer el primer número.  !
A la JD li agradaria que també en aquest projecte hi hagués una 
continuïtat ja que, pel fet que aquesta idea neix de la voluntat dels nens, 
està relacionada també amb l’ambit dels Drets dels infants. !
Es demana als assistents si hi ha familiars que hi vulguin col·laborar el 
proper curs, doncs faran falta mans, i seran molt benvinguts. 
Possiblement s’oferirà com a activitat extraescolar, però quinzenal en lloc 
de ser setmanal. !
Piscina: El proper curs l’activitat de piscina per a primària pot començar 
al setembre, el primer dimarts d’escola. L’escola ja hi ha donat el 
vistiplau i es demana als assistents que ho aprovin o rebutgin. S’aprova 
per unanimitat. !
Aquest fet suposa 3 classes més i, per tant, una despesa de 8€ per 
alumne. Cal fer votació sobre si es fa un cobrament d’aquesta quantitat 
a les famílies o bé si es fracciona, cobrant 2’5€ més a les quotes 
trimestrals de l’activitat. Si es fa d’aquesta segona manera, la tresoreria 
de l’Ampa es farà carrec del 0’50€ restants per alumne*. !
El resultat d’aquesta votació són 12 vots a favor de pagar 2’5€ més al 
trimestre per aquestes tres classes que es faran al setembre.  !
Es remarca que no és un increment de quota, sinó que es paguen 
aquestes tres classes. !
*Pel que fa a la quantitat que es cobrarà a les famílies per aquestes 
classes del mes de setmbre, la Junta Directiva de l’AMPA ha decidit que 
únicament seran 2€, en lloc de 2’5€, al trimestre (conjuntament amb la 
quota de piscina habitual, que és de 55€). La tresoreria de l’AMPA, per 
tant, es farà carrec de l’Euro restant per alumne. !
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Quota anual de l’AMPA: la quota anual s’apujarà 2€, a partir de l’any 
vinent i després de molts anys, i passarà de 35 a 37€. Això es deu a que 
totes les despeses que es paguen des de la tresoreria de l’Ampa s’han 
anat encarint cada any, no pas a que es vulgui treure uns major benefici. !
Es demana als assistents que votin a favor o en contra d’aquest 
increment de 2€: el resultat de la votació és a favor per unanimitat. !
  

8. Presentació de les sortides sorpresa per a Primària i ESO.  !
La sortida sorpresa de Secundària té lloc el mateix dia d’aquesta 
assemblea. Els nois i noies han anat a Jalpiaventura, una aventura sobre 
els arbres, amb passarel·les i tirolines. S’espera que hagin gaudit molt 
d’aquest dia que es finança des de la tresoreria de l’AMPA. !
La sortida de Primària tindrà lloc el dia 6 de juny, però encara no es pot 
desvetllar a quin indret, ja que és sorpresa. Tot i així, la Junta desitja 
que els petits també s’ho passin d’allò més bé. !!

9. Avançament de l’AMPArty 2016. !
Enguany s’ha fet una enquesta als alumnes sobre la temàtica preferida. 
Se’ls han donat tres opcions i n’han triat una per al decorat i, aquells qui 
ho vulguin, les disfresses. S’ha comptat amb la col·laboració de l’escola i 
s’agraeix especialment a Miss Sandra i Manel Galván la seva implicació i 
el temps que hi han dedicat ja que, a més de l’enquesta, també com 
cada any han demanat a grans i petits les seves preferències musicals 
per a la festa de final de curs. !
La festa tindrà lloc el proper dia 10 de Juny, a partir de les 20h, a 
l’Ateneu la Bòbila, als baixos de la Plaça Sòller. Hi haurà bar, escenari, 
sortejos. Els alumnes de 4t d’ESO són com sempre els encarregats de 
fer i vendre els entrepans, i també faran el seu sorteig per al viatge de 
final de curs, per al qual venen les seves butlletes a la sortida de 
l’escola. !
S’explica que aquest any ha costat molt trobar local per a la festa, tant 
per disponibilitat com per pressupost. També que, per qüestions 
d’agenda, no s’ha pogut fer l’avís des del web de l’AMPA a les famílies 
amb més antelació, tot i que a l’assemblea extraordinària ja es va donar 
la data i, d’altra banda, els alumnes ja ho saben. !!!

10. Crida per a incorporar nous pares i mares a la Junta Directiva. !
Com és habitual es fa una crida als assistents i a totes les famílies de 
l’escola a, qui ho vulgui, incorporar-se a la Junta Directiva, on hi calen 
persones voluntàries que hi vulguin col·laborar. També es demana més 
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persones per al Grup de Suport que vulguin participar en projectes 
puntuals. !!!

11. Precs i preguntes. !
- En el torn de precs i preguntes, es recorda que els projectes aprovats 

en l’assemblea extraordinària, és a dir, l’hort urbà i els robots per a 
l’ESO es podran tirar endavant. 

- Per part d’una mare, es demana que a la festa de final e curs hi hagi 
entrepans aptes per a celíacs o possibilitat de dur-ne. 

- Per part d’una altra mare assistent es demana que es revisi el menú 
de l’escola, ja que hi ha tres àpats setmanals que contenen fregits. 
Direcció de l’escola es compromet a fer aquesta revisió per al proper 
curs. 

- En relació a dos temes que van sortir a l’assemblea de novembre 
passat, l’escola ha expressat la seva negativa a incorporar piscina i/o 
uniforme per als alumnes de secundària, ja que no hi veu raó de ser. 

- El pes de les llibretes a les motxilles dels alumnes, per part de Direcció 
també es diu que s’intentarà reduir el que es pugui de cara a l’any 
vinent. 

- Pel que fa al tema de l’aire condicionat, s’havia donat a l’escola un 
termini de dos anys per a la seva instal·lació i ja n’han passat tres. 
Però direcció de l’escola diu que, com a mínim caldran encara dos anys 
més. El motiu d’aquest endarreriment és que ara hi ha una despesa 
molt important amb el nou edifici del c/ La Jota per a l’ESO (que 
tampoc tindrà aire condicionat). A més, la instal·lació d’un aire 
condicionat és una despesa que no vol ser assumida únicament des de 
direcció i, d’altra banda, creu que podrir tenir conseqüències negatives 
en la salut dels nens: com a màxim, si es fa en un altre termini de dos 
anys, tindria la intenció de reduir en dos o tres graus la temperatura 
de les aules. !!!!

S’agraeix l’assistència de les famílies a l’assemblea i es dóna per 
finalitzada a les 20.30h. !!!!! !!

        Olga Borràs 
        Secretària  

      Junta Directiva AMPA Camí


