
   
JUNTA DE L’AMPA CEIP ANTONI BRUSI 
  
CONVOCATÒRIA 
  
DIA: 07/11/2017 
  
HORA: 20.30 h 
  
LLOC: Biblioteca 
 
Ordre del dia: 
 
1- NADAL: Es decideix tornar a sortejar una panera de Nadal entre les famílies de l’escola                
però aquest any no es sortejaran els lots solidaris vist que la recaptació de l’any passat no                 
justifica l’esforç i temps de dedicació per aconseguir-los. 
 
La recaptació íntegra, un cop descomptat el valor del cost de la panera, anirà destinada a la                 
Marató de TV3 que aquest any es dedica a les malalties infeccioses. L’import de venda es                
fixa en 2€ per butlleta. I el sorteig es farà el dilluns 18 de desembre de cara a donar una                    
mica de marge a la família guanyadora per passar a buscar la panera. La Glòria extraurà un                 
número guanyador i dos finalistes i si no passen a buscar el premi es trucarà al següent                 
número extret. 
 
2) Rejoguina: Aquest any tornarem a col.laborar amb la campanya de la Rejoguina             
juntament amb l’escola que demanarà ajuda a les famílies i als nens per organitzar-ho de               
cara a conscienciar-los del valor pedagògic d’aquesta campanya d’ajuda i reaprofitament.           
L’AMPA s’encarregarà de promocionar la campanya, guardar les joguines que portin les            
famílies i d’aconseguir famílies voluntàries per portar les joguines de segona mà a la              
Comunitat de Sant Egidi. 
 
2-  TRIPTICS AMPA I CARNET SOCI: 
 
Ja s’ha comprovat un per un si els col·laboradors de l’any passat segueixen oferint              
descompte aquest any als socis de l’AMPA. S’estan fent els darrers retocs de disseny i               
tenim previst repartir els nous tríptics juntament amb els nous carnets del curs 2017-2018 la               
setmana que ve. 
 
3- COMISSIÓ VERDA: 
L’escola ha creat la Comissió Verda per fer diverses actuacions a la zona de l’hort. Ha                
demanat ajuda a l’AMPA per organitzar una jornada festiva un dissabte de novembre al matí               



per posar en marxa diverses iniciatives relacionades amb el medi ambient i especialment la              
bassa i l’hort. 
 
La setmana del 13/11 AMPA i escola valorarà els detalls de la jornada per publicar-ho el                
més ràpid possible i demanar ajuda a les famílies per millorar les instal.lacions. 
 
Data provable: 3 desembre 

 
4- MALBARATAMENT ALIMENTARI: 
 
Seguim treballant per posar en marxa el projecte: Tot aprenent a no malbaratar aliments i               
reaprofitar els sobrants. 
 
Tenim la sort de tenir una escola amb cuina pròpia i un servei de menjador molt cuidat, amb                  
menús equilibrats i preparats amb productes de bona qualitat. 
Creiem que és realment una pena que a vegades part d’aquests aliments sobrin i acabin               
llençats a les escombraries. Sobretot sent conscients de les dificultats que viuen moltes             
persones del nostre barri per fer àpats complets cada dia. 
És per això que volem impulsar actuacions per a la conscienciació de l’alumnat del centre               
en la necessitat de no malbaratar els aliments i, en cas d’excedents, reaprofitar-los per              
repartir-los a col·lectius amb necessitats. 
És un projecte molt gran, que fem de la mà de l’escola i amb la col·laboració imprescindible                 
del personal de cuina i dels monitors del servei de migdia, als quals estem molt agraïts per                 
voler participar-hi. 
 
La distribució dels aliments sobrants serà a càrrec de l’ONG “Nutrició sense Fronteres”. 
 
5. Projecte: Reforcem l’anglès a l’escola amb assistents nadius. 
 
Hem ofert a l’escola la possibilitat d’incorporar assistents nadius en horari lectiu de cara a               
donar un cop de mà a les titulars d’anglès dels diferents cicles i així poder establir grups de                  
conversa reduïts. La diferencia principal del servei de voluntaris nadius que ja estem oferint              
a l’escola, és que la mateixa assistent es podria mantenir amb el temps i seria una                
professional, no una estudiant. El cost d’aquest servei el subvencionarà l’AMPA, gràcies            
inicialment a una subvenció que ens ha aprovat l’Ajuntament. El projecte engloba també             
una col·laboració amb la Biblioteca Xavier Benguerel que s’ha ofert a fer de prescriptor i               
deixar-nos llibres en anglès del seu catàleg. L’AMPA, l’escola i la Biblioteca Xavier             
Benguerel tenim previst fer una campanya conjunta per promocionar la lectura en anglès             
mitjançant la posada en marxa d’un passaport lector gràcies al qual podran optar a guanyar               
premis; hi haurà també un taulell de recomanacions de llibres que faran els propis alumnes               
de forma escrita o via video recomanacions fent servir sempre l’anglès com a llengua              
vehicular. Aquests treballs serien exhibits tant a la Biblioteca de la nostra escola com a la                
Biblioteca Xavier Benguerel. Per Sant Jordi es pot fer també un concurs de punts de llibre. 
 
6- EXTRAESCOLAR FUTBOL ADULTS: Donat l’interès d’alguns pares i mares de fer            
servir les instal·lacions del Brusi per jugar a futbol al vespre s’oferirà la possibilitat de que                
s’apuntin a una extraescolar de futbol per adults els dimecres al vespre oferta per Divers. 
 



7- Comissió de Bricolatge: Es valora la possibilitat de crear una nova comissió de              
bricolatge formada per pares i mares professionals que donin un cop de mà quan l’escola               
necessiti petits treballs per arreglar alguna cosa. Es proposarà a Direcció. 
 
8- Noves compres per l’escola: Es valora la possibilitat d’invertir en comprar nous altaveus              
de megafonia per l’escola així com millorar la llum del pati.Es demanarà pressupost i es               
valorarà. També un equip nou de música per les activitats de l’AMPA ja que el més antic                 
que teniem s’ha espatllat. Pendent pressupost. 
 
7- Pagaments Vaga del dia 3 d’octubre 
 
L’AMPA ha descomptat a les famílies les extraescolars que no es van realitzar el dia de la                 
vaga del 3 d’octubre. 
  
8- AJUDA Necessitats Especials 
 
L’AMPA valorarà sota petició de l’escola o de les empreses d’extraescolars, si és necessari              
subvencionar un professional de reforç en aquelles activitats on hi hagi infants amb             
necessitats especials que així ho requereixin. 
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Presidenta Secretaria 
 


