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ACTA 
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 

de l’Associació de Pares i Mares d’Alumnes 
del Col·legi Camí 

Dia: 29 de novembre de 2017 
Lloc: Col·legi Camí. Vèlia, 28. Barcelona. 
Hora: 19:00h (única convocatòria) 

Assistents: 

 Eva Torrente (presidenta) 
  Elvira Ruibal (sotspresidenta) 
 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) 
 Daniel Fernández (soci de 1r de primària) 
 Javier Salgado (soci de 4t de primària) 
 Yolanda Alcázar (sòcia de 4t de primària i 2n d’ESO) 
 Lídia Fernández (sòcia de 3r d’ESO) 
 Carles Bordoy (soci de 1r de primària) 
 Josep Chedas (soci de 1r de primària) 
 Susana Díez (sòcia de 1r de primària) 
 Francisco Carmona (soci de 3r de primària i 1r d’ESO) 
 Marta Olivé (sòcia de 3r de primària) 
 Síliva Gómez (sòcia de 3r de primària) 
 Sonia Ibáñez (sòcia de 4t de primària) 
 Elisenda Valdesoiro (sòcia de 1r de primària) 
 Àlex Camí (direcció Col·legi Camí) 

Ordre del dia: 

 1. Presentació i aprovació dels canvis a la Junta Directiva 2017-18.       

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

 3. Resum dels recursos i serveis en curs: Uniformes, activitats      
extraescolars, piscina, Sant Jordi, orla, tallers per a alumnes i pares, 
Drets dels Infants, sortides sorpresa, Amparty, aportació econòmica 
per a 4t d’ESO, projecte  “Bon Rotllo”. 

 4. Proposta i votació per a aprovació de continuïtat dels Tallers      
d’Emocions.  

 5. Presentació del Pressupost per al curs 2017-18 i balanç econòmic del      
curs 2016-17.  
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 6. Proposta i votació per a l’aprovació de donació a l’escola de      
porteries /cistelles per al nou edifici i altaveus per a primària. 

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

 8. Precs i preguntes.       

1. Presentació i aprovació de la nova Junta Directiva 

S’aprova la nova Junta Directiva per unanimitat i sense esmenes: 
  
Daniel Fernández   President, nova incorporació a la Junta 
Elvira Ruibal   Vicepresidenta, Activitats extraescolars, Festes i  
    sortides, Tresoreria 
Mercè Ruiz   Tresorera 
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 
Carme Requena  Toca-llibres 
Aitor González  Tresoreria 
Sonia Ibáñez  Tresoreria  

Baixes:  
Eva Torrente (presidenta) 
Tània Eseverri (uniformes): baixa condicionada a trobar o no suport de 
més famílies que participin en la comissió d’uniformes. Accepta quedar-
se si té més ajuda i per tant, s’ajorna la decisió a la propera assemblea. 

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

L’acta de l’assemblea anterior, celebrada el dia 1 de juny de 2017, 
s’aprova per unanimitat i sense esmenes. 

3. Resum dels recursos i serveis en curs: Uniformes, activitats 
extraescolars, piscina, Sant Jordi, orla, tallers per a alumnes i 
pares, Drets dels Infants, sortida sorpresa, Amparty, aportació 
econòmica per a 4t d’ESO, projecte “Bon Rotllo” 

- Reutilització d’uniformes: Durant el curs 2017-2018 es duran a terme 
dues campanyes de recollida per a la seva reutilització. És una iniciativa 
que funciona molt bé pel que fa a la cooperació de les famílies. S’agraeix 
la tasca que fan els 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 
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es demana que la roba sigui donada en condicions, no sempre és així. 
Les peces de roba valen 1€, excepte els abrics, que valen 3€. 

-Extraescolars: per a aquest curs 2017-2018 es van oferir les seüents 
activitats extraescolars per a primària i per a l’ESO: 

  ·Tennis: dilluns tarda i divendres migdia. 
 ·Escacs: dilluns tarda per a l’ESO i dimecres migdia per a primària. 
 ·Teatre: dilluns tarda i dimecres al migdia per a primària, i dimecres   
 tarda per a l’ESO. 
 ·Guitarra: dimarts migdia i dijous migdia per a primària, i dojous  
 tarda per a l’ESO. 
 ·Art: dilluns tarda i dimecres migdia per a primària. 
 ·Màgia: dimecres migdia per a primària. 
 ·Street dance: dimarts i dijous tarda per a primària. 
 ·Combo i percussió: dimarts migdia per a primària i dimarts tarda per  
 a l’ESO. 
 ·Escriptura Creativa: dimarts tarda per a l’ESO. 
  
Finalment, aquelles activitats que s’han pogut obrir gràcies a tenir un     
nombre de nens inscrits suficients, han estat totes de primària: 

 ·Tennis, divendres al migdia. Com és habitual a les instal·lacions del  
 c/ Can Ros (Club de Tennis Meridiana-Match Ball). 
 ·Escacs, dimecres al migdia. Com sempre amb els professors del Club 
 d’Escacs “La Lira”. Les classes es fan a l’escola. 
 ·Teatre, dimecres a migdia. Amb Germán Gómez, de l’Associació  
 Catalana de Teatre Educatiu (ACTE), de de fa molts anys. Les classes  
 es fan a l’escola. 
 ·Guitarra, dimarts al migdia per als més petits de primària i els dijous 
 al migdia per als cursos superiors de primària. El professor és des de   
 fa molts anys, Matías Míguez. Les classes es fan a l’escola. 
 ·Street Dance, dimarts tarda per als primers cursos de primària, a  
 l’escola, i dijous a la tarda per als cursos més grans, al local del c/ 
 Malgrat. La professora és per a tots l’Esther Vila. 

En quant a les celebracions a final de curs, s’avanen diverses dates: 

 ·Torneig de Tennis: el dia 9 de juny, dissabte, a les pistes de Can Ros. 
 ·Torneig d’Escacs: la data encara no està tancada. Es notificarà amb  
 temps. 
 ·Festa de les Activitats Extraescolars: 12 de Juny a les 17:30h, a Sant   
 Pacià. Hi haurà actuacions de les difererents activitats (guitarra,  
 teatre i street dance i es donaran medalles als alumnes que   
 participen de les activitats. També es lliuraran trofeus als campions  
 de Tennis  i Escacs i, finalment, hi haurà pica-pica per a tothom. 

- Activitat de piscina: Enguany l’activitat de piscina ha començat altra 
vegada al mes de setembre, fet pel qual la quota ha tornat a sser de 57€ 
el trimestre. 
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-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 finançats iíntegrament 
per la tresoreria de l’AMPA). Però, a més, per a  1r, 2n, 3r i 4t de 
primària es faran diferents tallers el mateix dia 23 d’abril: Toca-toca 
d’aus i rèptils i aprenentatge del llenguatge de signes. Per a 5è i 6è, 
també el dia de Sant Jordi,  un Escape Room i un taller de Construccions 
Kapla. Per a l’ESO es farà un Escape Room el dia 20 d’abril. 

-Orles: Les orles estàn finançades íntegrament per la tresoreria de 
l’Ampa des de fa tres anys. És un projecte que va començar de manera 
esxterna a la Junta, a partir de la iniciativa d’unes famílies. Aquest any, 
però, no serà possible lliurar les orles per Nadal, sinó que es farà a final 
de curs.  

- Tallers per a alumnes i pares: Per a aquest curs estan previstes 
diverses i tallers: 

 · Tallers de Reanimació Càrdio-Pulmonar i Primers Auxilis per a tots  
 els cursos de primària i secundària. 
 · Debats sobre sexualitat per a l’ESO  
 · Xerrada sobre sexualitat per a famílies a partir de de 6è de primària   
 fins 4t d’ESO.   

- Drets dels Infants: aquest curs, la celebració de la festa del Dia 
Internacional dels Drets dels Infants, es fa fora de l’escola, al contrari 
que en els tres anys anteriors, en els quals es duien a terme tallers i 
ginkanes per a primària. La festa va tenir lloc el dissabte 25 de 
novembre a les instal·lacions del Club de Tennis Meridiana. Donat que 
aquesta festa està més enfocada per als alumnes de 1r a 6è de primària, 
sí que hi haurà debats/judicis per a l’ESo, ja que sempre han tingut una 
molt bona acollida per part dels alumnes i els professors. 

- Sortida sorpresa: per tercera vegada, aquest curs que s’incorporen a 
aquesta sortida sorpresa els grups de 1r, 2n i 3r d’ESO (anteriorment 
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. Els dies per a les sortides 
són: 8 de juny per a primària i 22 de juny per a l’ESO. 

- AMPArty: ja s’ha previst que la data per a la festa de final de curs sigui 
el dia 15 de juny de 2017. El tema de la festa s’anunciarà a la propera 
assemblea. És un tema que es vota a tots els cursos de l’escola durant el 
mes de maig. La decoració de la festa va a càrrec dels alumnes de 6è. 
Com en les últimes ocasions, tindrà lloc a l’Ateneu “La Bòbila”, a la Plaça 
Sóller.  

-Aportació econòmica a 4t d’ESO: com es ve fent des de fa tants 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 
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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. 

-Projecte “Bon Rotllo”: ja fa temps que aquesta Junta Directiva de 
l’Ampa Camí s’ha posicionat i treballa a favor de la prevenció de 
l’assetjament escolar. És un projecte que s’ha externalitzat de l’àmbit de 
les instal·lacions de l’escola des de l’inici del 2017 amb el projecte “Bon 
Rotllo” i, relacionat amb aquesta prevenció, anteriorment amb els tallers 
d’Intel·ligència Emocional. Durant cadascún dels mesos del 2017 s’han 
vingut fent accions amb l’única intenció de que tant alumnes com 
famílies prenguin consciència sobre la importància de la prevenció del 
Bullying, així com mesures per frenar-lo. 

Aquest mes de desembre, finalitza el que s’anomena projecte “Bon 
Rotllo” sense que això signifiqui que la Junta Directiva abandoni la tasca. 
L’última acció que es durà a terme serà una sèrie de tallers de Noves 
Tecnologies i assetjament a la xarxa. Aquest tallers els podran realitzar 
els alumnes que shi inscriguin, des de 4r de primària fins 4t d’ESO, i el  
duran a terme els professionals Jonathan Serrano i Dàmaris Llaudis, als 
qui ja coneixem d’ocasions anteriors.  

-A més de tot l’explicat fins aquí es presenta a les famílies una nova 
proposta que encara està pendent de parlar amb la direcció de l’escola 
de cara a una possible cooperació entre AMPA i col·legi: el projecte Toca-
llibres. Es tracta de deixar entre 5 i 6 llibres per curs que els alumnes 
puguin llegir a l’escola o bé endur-se’l acasa. La finalitat és crear 
motivació per la lectura a totes les edats. Aquests llibres es canviarien 
per trimestre i no suposarien cap despesa per a l’Ampa, ja que al final 
del termini es retornarien a l’editorial.  

Una altra vessant és muntar parades de venda de libres amb descompte 
del 25%. A manera de prova, es va fer una parada de llibres de les 
editorials Baula i Edebé que va tenir una gran acollida per part dels 
alumnes que hi van assistir. Si el projecta tira endavant, es faria una 
altra parada per Nadal i una altra per Sant Jordi. 

4. Proposta i votació per a l’aprovació de continuïtat dels Tallers 
d’Emocions. 

Es torna a proposar per a aquest curs la realització dels tallers 
d’Intel·ligència Emocional, que en anys anteriors han tingut una alta 
participació i molt bona acollida per part dels alumnes i les famílies. 
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Recordem que aquests tallers es poden finançar gràcies a que, fa anys, 
no es va haver de fer un pagament que estava previst i que aquests 
diners van quedar com a remanent. Gràcies a això s’ha pogut invertir en 
el projecte de l’hort instal·lat a l’ESO, la compra de robots per a 
secundària i els tallers d’emocions que es vénen realitzant des del curs 
2015-16. De la inversió inicial que es va preveure (5.000€) per a tot 
l’esmentat, no se n’ha gastat la totalitat i és per aquest motiu que es 
tornen a oferir per a aquest curs els tallers d’Emocions. 

Enguany, si s’aprova de nou en votació, serà el tercer any consecutiu 
que es puguin realitzar.  

Està previst que, durant els mesos de gener i febrer, i que siguin 8 
tallers impartits per psicòlogues especialitzades en Intel·ligència 
Emocional. Com es fa sempre, els grups es dividiran per cursos i es 
faran pricipalment grups reduïts. 

També, com sha vingut fent amb anterioritat, els tallers es faran fora de 
l’escola, en un local extern contractat per hores amb aquesta finalitat, i 
en horari de migdia (de 14 a 15h). Per als alumnes que no fan mitja 
pensió al col·legi, se’ls tornarà a oferir l’activitat d’”English & 
Carmanyola” (com ja es va fer el curs passat) i que suposa un 
alleujament per a les famílies, ja que no han de córrer tant al migdia. 
Aquesta activitat, però, sí que ha de ser finançada per les famílies a un 
preu molt econòmic. 

Es procedeix a la votació entre els assistents a l’assemblea i s’aprova per 
unanimitat la continuació dels tallers d’Intel·ligència emocional per a 
aquest curs. 

5. Presentació del Pressupost per al curs 2017-18 i balanç econòmic 
del curs 2016-17. 

En els documents que s’adjunten es poden consultar i descarregar el 
Balanç econòmic del curs passat (2016-2017) i Pressupost econòmic per 
a l’actual 201-2018.  

BALANÇ ECONÒMIC CURS 2016-2017

CONCEPTES INGRESSOS DESPESES TOTAL PER 
PARTIDES

QUOTES 
ASSOCIATS   9.455,00 €   9.455,00 €

Quotes
                                            

9.455,00 €    

PISCINA I EXTRAESCOLARS 38.565,49 € 32.493,84 € 6.071,65 €

Piscina   26.320,00 € 21.881,00 € 4.439,00 €

Extraescol
ars   12.245,49 € 10.612,84 € 1.632,65 €
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Quotes 12.245,49 €    

Despeses extraescolars 
(professorats i local)   9.463,84 €  

Seguros alumnes extraescolars   359,50 €  

Festes i torneigs   789,78 €  

LLIBRES DE TEXT 38.435,00 € 35.631,77 € 2.803,23 €

Libres 38.435,00 € 35.521,10 €  

IVA LLIBRES 
REGULARITZACIÓ_2016   110,67 €  

VENDA DE LOTERIA 9.081,00 € 7.479,07 € 1.601,93 €

Venta loteria 9.081,00 € 7.479,07 €  

DESPESES OFICIALS   569,86 € -569,86 €

DATAX (Protecció dades)   302,50 €  

FAPAC   267,36 €  

DESPESES ADMINISTRATIVES   1.968,44 € -1.968,44 €

Copisteria + varis   874,38 €  

Despeses bancàries   268,59 €  

Gestoria (gestió e impostos   825,47 €  

PROJECTES I FORMACIÓ 164,00 € 6.198,88 € -6.034,88 €

Drets dels Infants   1.653,35 €  

Celebració dia de Sant Jordi   2.309,67 €  

Orles fotos per classe
                                                   

55,00 € 942,40 €  

Reutilització Uniformes
                                                

109,00 € 2,00 €  

Xerrada Sexualitat ESO   750,00 €  

BON ROTLLO   541,46 €  

SORTIDES I FI DE CURS   5.992,55 € -5.992,55 €

Autocars colònies primària   665,00 €  

Sortida Sorpresa + Autocar 
primària   2.237,55 €  

Autocar 3r. ESO (bosc vertical) + 
Activitat   1.290,00 €  

  Viatge 4t. ESO   1.800,00 €  

AMPAPART
Y     1.083,59 € -1.083,59 €

Lloguer local   433,81 €  

Premis sorteig + beguda 4t. Eso + 
varis + Vigilància + DJ   649,78 €

 

TOTAL   95.700,49 € 91.418,84 € 4.282,49 €
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Pressupost 2017-2018 

Ingressos 

Quotes associats     10.000,00€ 
Activitats extraescolars    10.242,00€ 
Piscina         26.676,00€ 
Venda loteria      8.500,00€ 
Llibres de text                 35.166,00€ 
Reciclatge uniformes        150,00€  

TOTAL                90.734,00€

Despeses 

Activitats extraescolars     8.988,00€ 

Piscina     22.300,00€ 
Loteria       7.000,00€   
Llibres Text    33.012,05€    
Despeses financeres        300,00€  
Fotos orla         800,00€  
Escola de pares         500,00€  
Viatge 4t. ESO      1.800,00€  
Sortida sorpresa primària      2.500,00€ 
Autocars colònies primària     2.000,00€ 
Sortida sorpresa ESO      1.500,00€
Festa final de curs     2.200,00€ 
Despeses festa final extraescolars       700,00€  
Despeses diverses         300,00€   
Diada de Sant Jordi     2.500,00€  
Dia dels drets dels infants     2.000,00€  
Tallers ESO (sexologia, xerrades)       500,00€    
Talles primària, xerrades        500,00€ 
Reciclatge uniformes         50,00€ 
Quota FAPAC         270,00€ 

INVERSIÓ  5000 € _Aprovació assemblea 
pel curs 2016-2017 DESPESES

Taller Emocions 3.443,69 €

INVERSIÓ  5000 € _Aprovació assemblea 
pel curs 2015-2016   TOTAL

Hort Urbà 638,59 € -269,63 €

Robots 469,84 €

TOTAL   4.552,12 €



!  

6. Proposta i votació per a l’aprovació de donació a l’escola de 
porteries /cistelles per al nou edifici i altaveus per a primària. 

S’explica als assistents a l’assemblea que la direcció de l’escola va 
demanar a la Junta Directiva de l’Ampa que financés un joc d’altaveus 
per a l’edifici de Vèlia (primària) i unes porteries/cistelles de bàsquet per 
al nou edifici del c/ La Jota (secundària). 

Es procedeix a la votació i s’aprova la proposta per unanimitat. 

7. 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.  

Una de les assistents a l’assemblea, sòcia de 1r de primària, expressa la 
seva voluntat d’incorporar-se a la comissió d’uniformes. 

8. Precs i preguntes 

Sense més temes a tractar, l’assemblea es dóna per finalitzada a les   
20:25h. 

        Olga Borràs 
        Secretària  

      Junta Directiva AMPA Camí


