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ACTA 

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

del Col·legi Camí !
Dia: 3 de novembre de 2016 
Lloc: Col·legi Camí. Vèlia, 28. Barcelona. 
Hora: 18:30 (segona convocatòria) !
Assistents: !
 Eva Torrente (presidenta) 
 Mercè Ruiz (Tresorera) 
 Olga Borràs (secretària) 
 Tània Eseverri (vocal de la Junta) 
 Maite Rodríguez (vocal de la Junta) 
 Núria Bru Miró (vocal de la Junta) 
 Núria Mariages (sòcia de 3r de Primària) 
 Carmen Gurlea (sòcia de 3r de Primària) 
 Arantxa Gallardo (sòcia de 1r de Primària) 
 Javier Dávila (soci de 1r de Primària) 
 Albert Almeyda (soci de 2n de Primària) 
 Ma. Dolores Avilés (sòcia de 2n d’ESO) 
 Inés Martínez (sòcia de 5è de Primària) 
 Rita Montilla (sòcia de 5è de primària i 3r d’ESO) 
 Lourdes García (sòcia de 6è de primària i 3r d’ESO) 
 Gemma Toribio (sòcia de 5è de primària) 
 Àlex Camí (direcció Col·legi Camí) !!!
Ordre del dia: !
 1. Presentació i aprovació dels canvis a la Junta Directiva 2016-17.       

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

 3. Resum dels recursos i serveis en curs: nova quota de l’Ampa,       
reutilització d’uniformes, llibres, piscina, activitats extraescolars 
loteria, Sant Jordi, sortides sorpresa, Amparty, aportació econòmica 
per a 4t d’ESO.  

 4. Resum dels projectes en curs: orla de Nadal, celebració del Dia      
Internacional dels Drets dels Infants, xerrades de sexologia per a 
l’ESO, hort urbà.  

 5. Proposta de la JD per a continuar el projecte d’Emocions.       

 6. Presentació del balanç econòmic del curs 2015-2016       

 7. Presentació del pressupost per al curs 2016-2017       
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 8. Crida per a incorporar nous pares i mares a la Junta Directiva.       

 9. Precs i preguntes.       

!!!
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, Tresoreria 
Mercè Ruiz   Tresoreria 
Olga Borràs   Secretària, Comunicacions 
Tània Eseverri   Drets dels Infants, Reutilizació d’uniformes,   
Maite Rodríguez  Drets dels Infants, Audiovisuals, Orles, Emocions 
Núria Bru   Vocal de la Junta, reforç a Comunicacions !
Baixes:  
Vanessa Martínez (Tresoreria) 
Núria Mariages (Festes i sortides) !!!

2. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior !
L’acta de l’assemblea anterior, celebrada el dia 1 de juny de 2016, 
s’aprova per unanimitat i sense esmenes. !!!

3. Resum dels recursos i serveis en curs: nova quota de l’Ampa,  
reutilització d’uniformes, llibres, piscina, activitats extraescolars, 
Sant Jordi, sortides sorpresa, Amparty, aportació econòmica per 
a 4t d’ESO.  !
- Reutilització d’uniformes: Durant el curs 2015-2016 es van dur a terme 
dues campanyes de recollida per a la seva reutilització. És una iniciativa 
que funciona molt bé. S’agraeix als voluntaris que no formen part de la 
Junta Directiva, però hi col·laboren activament, ja que arriba molta roba 
que cal revisar, rentar, apedaçar i posar al dia, tot i que a la normativa 
d’aquest servei es demana que la roba sigui donada en condicions, no 
sempre és així. !
- Llibres: Aquest curs 2016-2017 s’han tornat a repartir els lots de llibres 
per als alumnes que gestiona la Junta Directiva amb un descompte 
significatiu per a les famílies. !
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- Activitat de piscina: Enguany l’activitat de piscina ha començat al mes 
de setembre, fet pel qual la quota passa a ser de 55 a 57€ el trimestre 
(aprovat en l’assemblea anterior per votació) !
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 faran tres tallers diferents (un per cada dos cursos) i, per a 
l’ESO es farà un taller de treball cooperatiu. !
- Sortida sorpresa: per segona vegada, aquest curs que s’incorporen 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. !
- 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. !
- Activitats extraescolars: Les novetats d’aquest curs han estat Màgia, 
per a primària, i Escriptura Creativa per a l’ESO. De totes les activitats 
ofertades per la JD de l’Ampa s’han pogut obrir els següents grups: Art 
(dijous migdia), Escacs (dimecres migdia), Guitarra (dijous migdia), 
Street Dance (dijous tarda), Teatre (dimecres migdia) i Tennis 
(divendres migdia), Màgia (dimarts migdia), Escriptura Creativa (dimarts 
tarda). !
- 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 16 de juny de 2016. El tema de la festa s’anunciarà a la propera 
assemblea. !!

4. Resum dels projectes en curs: orla de nadal, celebració del Dia 
Internacional dels Drets dels Infants, xerrades de sexologia per a 
l’ESO i hort escolar. ! !

- Fotografia/orla de Nadal: es mostra l’agraïment al grup de persones 
que han fet aquesta feina (durant els quatre anys anteriors de manera 
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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. !
- Tallers de sexologia per a l’ESO: El curs passat, a partir d’una proposta 
d’una mare de 4t d’ESO, es va fer una xerrada taller amb els alumnes de 
d’aquell curs que va tenir una gran acollida tant per part dels mestres 
com dels mateixos alumnes. Així, aquest any s’ha previst ampliar-ho: es 
durà a terme un taller per als pares i mares de 6è de primària i de tota 
la secundaria que hi estiguin interessats (prèvia confirmació 
d’assistència) i per als cursos de 1r a 4t d’ESO es faran xerrades, debats 
i tallers. !
- Celebració dels dia dels Drets dels Infants: Aquest curs, en 
col·laboració amb l’escola, es celebrarà aquest dia el 18 de novembre. Es 
farà una ginkana per als cursos de primària i un debat sobre el Dret a la 
Protecció per als cursos de l’ESO. !
- Hort escolar: gràcies a l’aportació econòmica que va ser aprovada per 
votació en una asseblea anterior, aviat estarà enllestit. !!!

5. Proposta de la JD per a continuar per Projecte d’Emocions (tallers     
d’Intel·ligència Emocional) !

Donat l’èxit i la bona acollida dels tallers realitzats el curs passat sobre 
els tallers d’Intel·ligència emocional, en el qual es van inscriure un total 
de 106 alumnes de primària i secundaria, es proposa fer de nou aquests 
tallers, ampliant-los de 5 a 7 setmanes, en el mateix local del c/ la Jota i 
en el mateix horari de migdia, sense cap cost per a les famílies.  !
Es va fer una enquesta a les famílies al final dels tallers de l’any passat i 
un 75% dels enquestats estava molt satisfet amb el resultat.  !
Així doncs el que la JD ha negociat amb l’empresa que va dur a terme 
els tallers ha estat que, de nou, no tindrà cap càrrec per a les famílies. 
Es faran dos tallers més per a cada grup i seran entre febrer i març. Si hi 
ha festius durant el temps que durin els tallers, es recuperaran al final. 
El cost serà tot i així, el mateix que el dels 5 tallers del curs anterior, és 
a dir, 3.000,00€.  !
En votació es decideix per unanimitat la continuïtat dels tallers. !
Es faran grups de WhatsApp per tal que hi hagi feedback amb les 
famílies i les educadores vagin explicant el resultat de cadascún dels 
tallers. !
A la JD li agradaria que amb el temps aquests tallers s’incorporessin a 
l’horari curricular i arribessin a la totalitat dels alumnes. !
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El Director, Alex Camí, comenta que mica en mica, a part del treball en 
Valors que es fa a l’escola, s’ha començat a fer formació del professorat 
en emocions, tot i que això suposa tot un procès de llarga durada. !!!

6. Presentació del balanç econòmic del curs 2015-2016 !
Balanç econòmic 2015-2016: En el document, s’especifiquen per 
partides, els beneficis a partir de les aportacions familiars i també les 
despeses per cadascuna de les inversions fetes durant el curs 
2015-2016.  
Beneficis: quotes anuals dels associats, loteria, venda dels lots de llibres, 
extraescolars i piscina,  
Inversions i despeses a partir dels beneficis: Datax, Fapac, donació als 
alumnes de 4t d’ESO, despeses administratives, impostos, revista 
escolar, orles, celebració de la Diada de Sant Jordi, festa de les activitats 
extraescolars, Amparty, celebració del Dia dels Drets dels nen, sortides 
sorpresa de primària i secundària, autocars per a les colònies, xerrades i 
tallers de sexualitat per als alumnes i els pares, local per a les activitats 
extraescolars i revista escolar. 
El balanç final és de 1.543,00€ de benefici. 
Dins dels 5.000€ que es van aprovar en assemblea i destinar a projectes 
educatius per als nens, es van destinar als tallers d’emocions, a l’hort 
escolar i als robots per a l’ESO. 
(Per a més informació i números concrets vg. document adjunt en 
aquesta entrada del bloc: Balanç econòmic 2015-2016). !!

7. Presentació del pressupost per al curs 2016-2017 !
Pressupost 2016-2017:  
Es preveu els beneficis habituals a partir de les quotes dels associats, el 
cobrament de l’activitat de piscina, de les extraescolars, la venda de 
loteria de nadal i la venda de llibres de text.  
Pel que fa a les despeses previstes, s’invertirà en extraescolars 
(mensualitats dels professors), piscina, loteria, despeses administratives 
i financeres, llibres de text, orla, escola de pares, viatge de l’ESO, 
colònies, sortides sorpresa, festes i diades diverses, drets dels nens, 
reutilització d’uniformes, Fapac, Datax o nova empresa que està previst 
contractar, impostos. 
Així doncs, inicialment es preveu que hi hagi un benefici 1.300,00€, 
quantitat que pot variar en funció dels preus de les empreses que es 
contractin, dels nens apuntats a les extraescolars, etc. 
Referent als rebuts pendents, s’espera que es regularitzin ben aviat.  
(Es pot consultar amb detall el pressupost al document ajunt en aquesta 
entrada del bloc: Pressupost 2016-2017). !!!!
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8. Crida per a incorporar nous pares i mares a la Junta Directiva !
S’anima als assistents a l’assemblea a, qui vulgui, incorpora-se a la 
Junta Directiva de l’AMPA.  !
Mercè Ruiz comunica que, després de 3 anys, deixarà l’any vinent de ser 
la tresorera, però no marxarà de la JD de l’AMPA.  !
En aquesta ocasió, una de les assistents a l’assemblea, Lourdes García, 
expressa la seva voluntat d’incorporar-se a la JD. El seu càrrec com a 
vocal haurà de ser aprovat a la propera assemblea.  !!

9. Precs i preguntes !
Sense més temes a tractar, l’assemblea es dóna per finalitzada a les   
19:59h. !!!!!!! !!

        Olga Borràs 
        Secretària  

      Junta Directiva AMPA Camí


