AMPA Escola Antoni Brusi

CONVOCATÒRIA Comissió de Festes
DIA: 15/12/2014
HORA: 20:45h a 22:15 h
LLOC: Biblioteca
Convocats: Albert Peiró, Esther Moyano, Rosa Fernández, Núria Rius, Sónia Miranda, Lorena
Muñumer, Humildad Muñoz, William A. Palencia Hurtado, Susana Serrano, Fernando Novillo,
Selva Pons, Sara Moreno, Sara Tarragona, Silvia Fernández, Sònia Granados.
Assitents: Sara Moreno, Fernando Novillo, Albert Peiró, Susanna Serrano, William Palencia,
Núria Rius, Esther Moyano i Sònia Granados
ACTA de la reunió de Comissió de Festes
Es procedeix a tractar el punts de l’ordre del dia amb el següent resultat.
1. Presentació BREU dels membres que integren la Comissió de Festes (CF) i experiència en
festes dins o fora escola. Cadascú anomena el curs i s’intercanvient vivències en festes
d’altres anys i altres escoles.
2. Descripció de les funcions i objectius de la CF.
a)Fomentar les relacions entre famílies
b)Complementar les accions o activitats lúdiques d’altres comissions de l’AMPA.
c)Augmentar significativament el nombre de festes al Brusi.
3. Descripció de la forma de treballar de la CF.
a) S’anomena un Portaveu de la Comissió de Festes, Susana Serrano.
b) S’acorda la divisió dels membres per festes o petites comissions de treball segons el
projecte-festa. Es valorarà en la posta en marxa de cada projecte-festa.

4. Vies de comunicació.
a)S’acorden reunions periòdiques presencials, mantenir el contacte per mail, crear un
grup de Whatsapp i compartir documents a treballar al Google Drive.
b)Es verifiquen totes les adresses de correu alectrònic, es recullen tots els números de
telèfon i s’amplia la informació de cada membre de la comissió indicant el curs.
5. Anomenar projectes-festes celebrats el curs 2013-2014 .
Festa del bàsquet, Carnestoltes, Sant Jordi, i Festa Eivissenca.
Es comenten les experiències d’aquestes festes del curs 2013-2014.
6. Anomenar pròxims projectes-festes, descripció de les accions a realitzar i dates de
finalització d’aquests. Crear grups de treball. Repartiment de les tasques a fer entre els
membres de la comissió.
a) Rifa de Nadal, es celebra el 18 de desembre.
Es confirma que la informació no ha arribat a les famílies pels pocs números venuts. Es
prenen accions immediates:
1. Dijous 16/12 S’acorda fer-ne difusió via Whatsapp als grups classe de cadascún dels
membres de la Comissió aprofitant que mirant els cursos anotats en el punt 4b representem
tots els cursos excepte 5è. ( TOTS)
2.Dijos 16/12 S’acorda recollir de l’oficina de l’AMPA tickets per vendre a les entrades i
sortides de l’escola, matí 9h i tarda 16:30h. Els tickets no venuts es retornaran a les 16:00h del
dia 18 abans de fer la rifa.(Esther, Susana i William).
3. Dijous 16/12 S’informarà demà mateix a Isabela i Eva de quins membres passaran a
recollir els tickets. La Isabella i Eva hauran de donar instruccions de com realitzar la venta.
(Sònia)
b)CARNESTOLTES a l’escola, es celebra ????
Es valora fer una festa que donii continuitat a la festa organitzada per l’escola.
Inicialment es proposa un espectacle amenitzat pels pares, ball i berenar.
1. Festa.Demanar permís a l’escola per realitzar-la (Desembre.Sònia)
2.L’equip de música. Revisar si funciona correctament. Es valora comprar un de nou, si
aquest no funciona aprofitant que dos membres de la comissió estàn relacionats en aquest
àmbit i en podriem treure bones ofertes. Demanar permís a la Directora per avaluar l’equip.
(Desembre. Sara Moreno, Fernando)
3. La música. Escollir quin tipus de música sonarà durant la festa, llistes de reproducció
segons l’equip que disposem. (Gener.Sara Moreno)
4. Concurs de disfresses. Es donaran tres premis infantils i tres als pares. No s’escollirà
primer, segon i tercer premi sinó premis a una peculiaritat, per exemple, a la millor difressa feta
a casa o a la millor disfressa de grup... Podran ser individuals, de parella o grup. Es decidiran en
properes reunions.

5. El premi. Es decidirà en properes reunions segons recursos. Incialment s’investigaran
els premis que dona l’Ajuntament ja que son gratuïts. (Gener.Esther)
6. Tarima escola. Demanar permís per utilitzar-la a la Direcció de l’escola.
(Desembre.Sònia)
7. Enllumenat del pati. Demanar permís per poder tenir-lo obert. (Gener.Sònia)
8. Espectacle pares. Es valora buscar entre les famílies, pares, mares, tiets, avis... en
resum, persones que els hi agradi fer show, fer de presentador, explicar un conte, fer un
playback, cantar una canço...i que vulguin participar del petit espectacle de pares el dia de
carnestoltes. S’acorda redactar un escrit fent una crida que s’enviarà per mail des de AMPA i
també per grups de Whatsapp. El comunicat es notificarà abans de Nadal. Si no surten prou
propostes de les famílies es valorarà un professional de l’animació. Obrir document al Drive.
(Desembre. Sara,Fernando i Susana)
9. Berenar. Es proposa fer una xocolatada amb xurros, patates en bossa i begudes.
Es pregunta quin tipus de menjar i begudes es pot oferir durant la festa per vendre i on
comprarla. (patates bossa, sucs, llaunes i aigua) (Sònia)
Preguntar a la Comissió de Menjador si el Catering de l’escola es pot fer càrrec dels
“xurros amb xocolata” com l’any passat. (Sònia)
c) Rua Carnestoltes, es celebra el 14 de febrer 2015.
Es desconeixen les rues que es fan al districte de Sant Martí, s’investigarà si hi ha rúa
Vila Olímpica-Poblenou. (Sònia)

7. Programa Patis Escolars Oberts al Barri Segon Trimestre
Es comenta el mail arribat desde la Fundació CET10 sobre fer activitats conjuntes dins el
programa de patis oberts. S’accepta proposar activitats a la Fundació. Obrir Document al DRIVE
i llistar possibles activitats. (Sònia)
8.Proposta nous projectes-festes, descripció de tasques.
a)S’acorda obrir un document al Drive on es llistaran les propostes. (Desembre.Sònia)
9. S’acorda la pròxima reunió al gener de 2015. (Gener. Sònia enviarà convocatoria)

Es dona per tancada la reunió a les 22:15h.
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