ACTA Reunió Antoni Brusi
JUNTA DE L’AMPA CEIP ANTONI BRUSI
CONVOCATÒRIA
DIA: 04/12//2018
HORA: 20.00 h
LLOC: Biblioteca
Ordre del dia:
1. Reunió formació FAPAC
2. LOPD AMPA
3. Assegurances activitats esportives
4. Visita AMPA LLacuna
5. Carta informativa famílies de l’escola
6. Mail informatiu Comissió menjador
7. Reunió Plataforma en defensa de l’educació pública de Poblenou
8. Revisió estatuts AMPA
9. Proposta de participació a una xarxa d’AFA’s i AMPA’s
10. Resultats enquesta casal d’estiu

1.

2.
3.

4.

Reunió formació FAPAC. Dos membres de la junta de l’AMPA assisteixen a una
formació realitzada per la FAPAC el dia 27/11/2018. La valoració global és que la nostra
AMPA compleix amb escreix els requeriments essencials per la gestió d’associacions.
LOPD AMPA. La FAPAC ofereix un servei de gestió de dades LOPD a un preu
raonable. Es demanarà informació ja que es considera un punt susceptible de millora.
Assegurances activitats esportives. Les activitats extraescolars esportives
requereixen una assegurança d’accidents nominal. Es revisaràn tots els proveïdors
actuals.
Contacte AMPA LLacuna. La junta de l’AMPA de LLacuna s’ha interessat per la nostre
gestió on line d’extraescolars. Han vingut a veure com es gestionen els alumnes,
llistats, pagaments,... per veure si ho poden implementar a la seva escola.

Carta informativa famílies de l’escola. Es redacta una carta per explicar a les famílies
de l’escola com poden participar a l’AMPA. S’informa com funcionen els projectes i com
es poden dirigir els comentaris o propostes noves.
6. Mail informatiu Comissió menjador. Es redacta un mail informatiu per informar que
l’AMPA té un representant a la Comissió de menjador de l’escola.
7. Reunió Plataforma en defensa de l’educació pública de Poblenou. Un membre de
la junta va participar a la reunió celebrada el dia 28/11/2018, on es tractava l'adscripció
dels instituts i d’altres temes relacionats amb preservar l’educació pública.
8. Revisió estatuts AMPA. Els estatuts de l’AMPA són antics i no s’ajusten a la realitat
actual. Es comença a treballar la nova proposta que serà presentada en Assamblea
extraordinaria durant aquest curs 2018/19. Es proposarà un canvi de nom, en la línea
de la resta d’escoles, a “AFA Antoni Brusi”.
9. Proposta de participació a una xarxa d’AFA’s i AMPA’s. Ens ha contactat l’Afa de
l'escola l'Arenal de Llevant amb la voluntat de crear una xarxa d’AFAs i AMPA’s del
barri per poder treballar conjuntament, fer accions comunes o aconsellar-nos els uns als
altres.... Ara mateix ja hi ha algunes comissions que treballen plegades com les que
formen la Plataforma d'educació del Poblenou, però volen buscar més sinergies. Ens ha
semblat interessant la proposta i buscarem data per parlar-ne amb ells més
detalladament.
10. Resultats enquesta casal d’estiu. Es pren visió dels resultats de l’enquesta feta entre
les famílies per saber si es preferiria continuar amb una proposta de casal en anglès
amb Kids&Us o tornar a una proposta de casal no en anglès. Els resultats van ser els
següents:
58 famílies a favor de repetir en anglès amb Kids&Us
15 famílies a favor de casal NO anglès
17 famílies indiferent, qualsevol de les dues opcions
10 famílies indiferent, normalment no fa ús del casal de l’escola
Els resultats s’han publicat per coneixement de tothom.
En raó de les respostes obtingudes, es tornarà a proposar un casal lúdic en anglès amb
l’empresa Kids&Us.
5.
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