COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ AMPA CEIP ANTONI BRUSI
CONVOCATÒRIA
DIA: 09/12/2014
HORA: 20:30 a 22:30 h
LLOC: Biblioteca
CONVOCATS: Idoya Cepero, Silvia Fernández, Mònica Cassadó, Umbert Borruel, Sònia
Granados, Jose Manuel Blanco, Almudena Castillo, Selva Pons i Oscar Colomar.
ASSISTENTS: Silvia Fernández, Umbert Borruel, Sònia Granados, Jose Manuel Blanco i
Almudena Castillo, Oscar Colomar

ACTA de la Comissió de Comunicació, celebrada el dia 9 de desembre de 2014.

1.

Presentació membres que integren la Comissió → Ens presentem indicant curs, nom i a
quines altres comissions estem.

2.

Descripció de les funcions i objectius de la Comissió → Transmetre missatges clars i
precisos pels canals que faci falta per intentar que arribin a tothom.

3.

Descripció de la forma de treballar de la comissió i vies de comunicació: mail, grup de
Whatsapp, Google Drive,... → S’afegirà els nous membre a grup de Whatsapp i
s’intentarà emprar adreces de gMail per treure el màxim profit al Google Drive.
S’apunten altres vies possibles de comunicació com Hangouts.

4.

Anomenar projectes fets i tancats el curs 20132014 →
a. Nova fitxa de soci
b. Carnet de soci AMPA
c. Descomptes del carnet en comerços propers

5.

Anomenar projectes actualment en procés no tancats, descripció de les accions a
realitzar i dates de finalització d’aquests: mailchimp, extraescolars web,... →
a. Cal seguir treballant amb els descomptes a comerços amb petites campanyes
de recordatori via mail.
b. Web: Cal posarla al dia i crear nous aprtats.
c. “Web privada”: tots els pagaments i la gestió d’extraescolars, casals… es farà
a través d’un usuari persona (cada familia). Cal acabar el backoffice de
pagaments.
d. Mailchimp: Es un projecte molt interessant que permetrà una bona
comunicació amb les familíes. Cal millorarlo de manera que ho rebin si ho
desitgen, dos membres per familia (ara hi ha pares/mares que no ho reben i
cal esbrinar la causa), i també cal definir un format nou més adequat.
e. Taulell d’anuncis: finalitazarlo i posarlo public.

6.

Proposta nous projectes
a. Categoritzar els newsletters
b. Fer un enviament de Mailchimp amb temes d’interés general

7.

Repartiment de les tasques a fer entre els membres de la Comissió:
a. La Sònia,el Jose i la Silvia treballaran en l’estructura del web i més endavant
es dividiran els apartats entre els membres de la Comissió per dinamitzarlos i
coordinarlos.
b. L’ Almudena i l’Umbert s’encarregaran de resoldre el problema del Mailchimp
c. L’Oscar i l’Umbert tractaran el tema del backoffice amb la Isabela abans de la
propera reunió per poder valorar la situació actual.

8.

Propostes i preguntes

9.

S’acorda la pròxima reunió el 18 de desembre a les 20:30 per presentar estat de les
tasques repartides en el punt 7. Sònia enviarà convocatoria.
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