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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 de 2017 
Lloc: Col·legi Camí. Vèlia, 28. Barcelona. 
Hora: 18:35 (segona convocatòria) !
Assistents: !
 Eva Torrente (presidenta) 
 Elvira Ruibal (sots-presidenta) 
 Mercè Ruiz (Tresorera) 
 Olga Borràs (secretària) 
 Maite Rodríguez (vocal de la Junta) 
 Núria Bru Miró (vocal de la Junta) 
 Núria Mariages (sòcia de 3r de Primària) 
 Sonia Ibáñez (sòcia de 3r de Primària) 
 Javier Salgado (soci de 3r de Primària) 
 Yolanda Alcàzar (sòcia de 3r de Primària i 1r d’ESO) 
 Núria Marí (sòcia de 1r i 3r d’ESO) 
 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. Informació sobre el canvi d’empresa que gestiona la LOPD      

 4. Resum del projecte “A l’escola, BON ROTLLO”      

 5. Informe de les Activitats Extraescolars 2016-2017       

 6. Resum de recursos i serveis: reutilització d’uniformes, llibres, jornada      
del Dia internacional dels Drets dels Infants, Tallers d’Intel·ligència 
Emocional, xerrades sobre sexualitat, Diada de Sant Jordi, etc.  

 7. Dates a recordar: sortides sorpresa de primària i ESO, Festa de les      
Activitats Extraescolars i AMPArty.  

 8. Crida per a incorporar nous pares i mares a la Junta Directiva.       

 9. Precs i preguntes.       

!!!!
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1. Presentació i aprovació dels canvis a la Junta Directiva !
La Junta Directiva segueix conformada per les voluntàries següents: 
  
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 !
Mercè Ruiz explica de nou que no pot assumir ella sola la tasca de 
tresoreria i que, en aquests moments, Elvira Ruibal li dóna suport en la  
responsabilitat de l’efectiu que es recull i Eva Torrente en l’àmbit bancari. 
Es fa una nova crida per demanar voluntaris/aries per ajudar a les 
tresoreres. !!!

2. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior !
L’acta de l’assemblea anterior, celebrada el dia 3 de novembre de 2016, 
s’aprova per unanimitat i sense esmenes. !!!

3. Informació sobre el canvi d’empresa per a gestionar la LOPD ! !
La Junta Directiva de l’AMPA ha optat per aquest canvi de l’empresa 
DATAX a l’empresa LOPD Montoliu i Serveis, ja que suposa una reducció 
significativa en la despesa relacionada amb aquest àmbit de la Llei 
Orgànica de Protecció de Dades. !
La relació amb aquesta nova empresa no només resulta més econòmica, 
ja que no suposa cobraments anuals innecessaris, sinó que a més és 
significativament més personalitzada. !!!

4. Resum del projecte “A l’escola, BON ROTLLO” !
La fita d’aquest projecte, iniciat al mes de gener de 2017, és sens dubte 
la conscienciació i, per tant, prevenció de l’assetjament escolar (bullying) 
de qualsevol mena, a partir d’una acció o iniciativa que té lloc de manera 
mensual. Cadascuna d’elles es dóna a conèixer a les famílies mitjançant 
les comunicacions a través del web de l’AMPA, els correus electrònics i el 
Facebook. !
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Les accions que s’han dut a terme des d’aleshores fins ara han estat les 
següents: !
- Al gener es va demanar a les famílies de l’escola que pensessin amb 

els seus fills què era per ells el Bon Rotllo a l’escola. Així mateix, que 
ens enviessin les seves frases definint aquest concepte. Per la seva 
banda, la JD va recollir totes aquestes frases i, entre totes les famílies 
que hi van participar, es va sortejar un premi. 

- Al febrer i març es van dur a terme, per segon any consecutiu, els 
Tallers d’Intel·ligència Emocional que van tornar a assolir un gran 
nombre d’alumnes voluntaris tot i fer-se en horari de migdia. Aquests 
tallers eren subvencionats íntegrament per la JD de l’Ampa i estaven 
adreçats a tots els alumnes de tots els cursos de primària i secundaria. 

- Al mes d’abril es van repartir uns imants en forma de plaques on hi 
havia impresses les frases de totes les famílies que van participar amb 
les seves definicions al mes de gener. 

- Al mes de maig es va publicar al web de l’AMPA la definició 
d’”Assetjament Escolar”, així com quina és la seva detecció, prevenció i 
solució. Aquesta informació es va extreure d’una xerrada de 
l’Associació NACE (No al Acoso Escolar) a la que van assistir algunes 
membres de la JD. 

- Aquest mes de Juny, i a partir de la campanya televisiva de Mediaset 
“Se buscan Valientes”, es filmarà un video amb tots els nens i nenes 
de primària i secundaria que hi desitgin participar. Aquest video 
musical, amb coreografia i veu dels alumnes, es publicarà també  al 
Facebook de l’AMPA perquè tothom qui vulgui el pugui gaudir.  !

En relació amb aquest projecte, la JD ha intentar negociar i anar de la 
mà amb l’escola, de la mateixa manera que es fa en altres centres. Tot i 
que la direcció de l’escola sempre ha remarcat que al centre ja es 
treballa en aquest àmbit de les emocions i la prevenció, la JD de l’Ampa 
estaria molt satisfeta de poder col·laborar de cara a l’any vinent. La 
prevenció de l’assetjament escolar és un tema molt d’actualitat i sobre el 
qual cada vegada hi ha més incidència en els mitjans, especialment pel 
que fa al seu abast i als transtorns que en poden derivar. !
La resposta de les famílies ha estat molt bona, ens han enviat moltes 
propostes d’iniciatives i accions, i ens han agraït aquesta tasca. !!

5. Informe de les Activitats Extraescolars 2016-2017 !
Les activitats extraescolars que s’han dut a terme aquest curs han estat: 
Art, Teatre, Guitarra, Escacs, Màgia, Tennis, Street Dance i, com a 
novetat per als alumnes de secundaria, Escriptura Creativa. !
A començament de curs es van oferir també altres activitats que no 
s’han realitzat per manca d’inscripcions: Ioga i Ioga en Família. !
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El 20 de juny es fa la Festa de les Extraescolars a Sant Pacià i, per a 
Escacs i Tennis es faràn campionats, els dies 7 i 10 de juny 
respectivament. A la Festa es repartiràn les medalles i trofeus per a tots. !
Amb la novetat de l’Extraescolar d’Escriptura Creativa, es va plantejar a 
les alumnes si volien ser elles les encarregades de presentar la festa i els 
diferents espectacles. Elles hi van accedir i estan engrescades preparant 
els seus textes. !!

  
6. Resum de recursos i serveis: reutilització d’uniformes, llibres, 
jornada del Dia internacional dels Drets dels Infants, Tallers 
d’Intel·ligència Emocional, xerrades sobre sexualitat, Diada de Sant 
Jordi, etc. !

-Recollida uniformes: es farà una nova recollida a final curs i el 
lliurament de la roba es farà al setembre, ja que en l’anterior recollida no 
es va poder acumular estoc suficient. 
-Tallers de sexualitat: Jonathan Serrano i Dàmaris Llaudis van ser els 
encarregats també aquest any de fer les dues xerrades-debat, 
diferenciades per edats: més inicial per a 1r i 2n d’ESO, que van centrar 
l’atenció en donar informacio i, a 3r i 4t d’ESO, es van realitzar debats 
entre els companys. Es va fer també una xerrada per als pares i mares 
d’alumnes d’ESO i dels de 6è de primària. 
-Sant Jordi: aquest any es van fer 3 tallers diferents per a primària: 
confecció de tríptics, invertebrats i toca-toca i escriptura vikinga. Per a 
l’ESO es va fer un taller de Construcció Kapla. Es van repartir a l’escola 
els regals per als guanyadors dels concursos d’escriptura, que 
consisteixen en llibres que finança íntegrament l’AMPA. 
-Celebració del Día dels Drets dels Infants: Aquest any la celebració s’ha 
centrat en dos drets en concret: el dret a ser protegit i el dret a ser tots 
iguals. Pels alumnes de primària es va fer una gimkana i per a l’ESO i 6è 
de primària es van realitzar “judicis” amb exemples relacionats amb 
aquests dos drets.  !!!

7. Dates a recordar: sortides sorpresa de primària i ESO, Festa de 
les Activitats Extraescolars i AMPArty. !

-Amparty: La data de la festa és el 16 de juny i, com l’any anterior, es 
farà a l’Ateneu La Bòbila de la Plaça Sóller. 
-Festa de les Extraescolars: el dia 20 de Juny a Sant Pacià 
-Sortida sorpresa de primària: 8 de juny 
-Sortida sorpresa de secundaria: 21 de juny !!!!!
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8. Crida per a incorporar nous pares i mares a la Junta Directiva !
Com és habitual, al final de l’assemblea, es demana a les famílies 
assistents si algú es vol sumar a la Junta Direcitva per donar un cop de 
mà, especialment a la tresoreria, que en aquests moments és el més 
urgent. !!

9. Precs i preguntes !
Sònia Ibàñez, sòcia de 3r de primària i assistent a l’assemblea planteja 
si es podria plantejar de cara a l’any vinent obrir una extraescolar o 
activitat de futbol. Malauradament, s’ha de descartar aquesta proposta, 
ja que en anys anteriors s’ha intentat i, o bé no s’han trobat locals, o bé 
no hi havia prou nens per fer un equip de la mateixa edat. !
Elvira Ruibal, de la JD, expressa a la direcció de l’escola queixes que han 
arribat d’algunes famílies de l’ESO referents a la desaparició de llibres de 
text. Es demana a la direcció si seria possible a la nova escola si més no, 
que es col·loquessin taquilles per a que els alumnes poguéssin desar les 
seves coses. !
Àlex Camí explica que s’espera que per Setmana Santa del proper curs 
es pugui inaugurar ja el nou edifci de secundaria. !
Sense més temes a tractar, l’assemblea es dóna per finalitzada a les  
20:01h. !!!!!!! !!

        Olga Borràs 
        Secretària  

      Junta Directiva AMPA Camí


