
AMPA CEIP ANTONI BRUSI: Comissió Idiomes  

 

CONVOCATÒRIA 

 

DIA: 04/12/2014 

HORA: 16.30 h. 
Finalització: 18:30 h 

LLOC: Aula d’acollida 

 

Assistents: Sònia Rodríguez, Natalia Vázquez, Almudena Castillo, Montse Urdiales, 
Mónica Cassadó. 
 
 

ACTA de la reunió de Comissió d’Idiomes 

 

Es procedeix al tractament dels punts de l’ordre del dia, amb el resultat següent: 
 

• Resum de les gestions realitzades l’any passat i valoració: Proposta de nous 
proveïdors i incorporació de nous idiomes com el francés i d’oferir més activitats 
extraescolars amb anglès. Aquest curs 2014-2015 s’ha incorporat el francès a 
l’oferta i també extraescolars en anglès com Dansa artistica, Dansa-Jazz i 
Kidsbrain. 

• Extraescolars en anglès. Es proposa seguir treballant en aquesta línea i valorar 
quines altres de les activitats extraescolars actuals es poden oferir també en 
anglés, per exemple, Dibuix i Pintura i Jumping Clay. Es valorarà amb tots els 
proveïdors. (Mónica) 

• Extraescolar d’Anglès: 
• Hi ha pares que segueixen reclamant professors nadius per impartir les 

classes d’anglès i que actualment Chelsea no n’ofereix. Es farà un repàs 
dels CVs dels professors actuals de l’extraescolar d’anglès (Sònia) i 
s’acorda fer un seguiment del funcionament actual de les classes 
d’idiomes amb visites periòdiques per valorar la seva qualitat. Es 
comenta que en general els pares estan contents amb els següents 
professors: Anna (P3), Jenny(P5) i Verónica (2n) sobre els altres no 
tenim feedback. S’enviarà una enquesta als pares per saber si estan 
contents. 

• En paral.lel es buscaran també proveïdors que ofereixin professors 
nadius i s’explica que ja hem animat a Chelsea a incorporar aquest tipus 
de perfils a la seva oferta de professors. En cas de que trobessim 
proveïdor amb nadius hem de veure si augmentaria costos o tindria 
preu similar. (Sònia) 

• Es valora positivament l’hora i mitja d’anglès fins i tot en els més petits 
que aguanten bé les classes 



 

4) Es plantegen noves iniciatives a dur a terme per incorporar més anglès a l’escola: 
 

• Volem que l’anglès surti de les aules pel que l’escola ha accedit a cedir-nos 
certs espais per determinar (com, per exemple, les parets dels passadissos, 
biblioteca,  menjador, pati, escales, lavabos) per penjar cartells perquè els nens 
tinguin curiositat i vagin aprenent. Li podem donar un cop d’ull a la següent 
pàgina web per treure idees: www.mrprintables.com/printable-flash-
cards.html. Concertarem un dia amb la direcció de l’escola per concretar espais 
(Mónica). Propostes (Sònia). 

• Es demanarà a la comissió de menjador que s’incorporin monitors que parlin 
anglès a l’hora de dinar. (Mónica) 

• Es poden organitzar concursos a l’escola per escriure un conte en anglès o de 
dibuixos pels més petits que continguin paraules en anglès. El premi pot ser un 
llibre o joc en anglès. Es pot organitzar per Sant Jordi (comissió de llibres i 
comissió de festes). 

• Ja fora d’horari lectiu es planteja organitzar tallers d’un dia un cop al mes, 
dissabtes, per exemple, o entre setmana a partir de les 18h. En aquests tallers 
es poden treballar activitats en anglès/francès, com ara de contacontes o 
cançons, o celebrar fetivitats típiques d’altres cultures (Sain Patrick’s day, 
Easter). Esbrinarem si el Centre Cívic Parc Sandaru ens pot cedir algun espai 
sense cost per fer aquestes trobades informals de pares que volen parlar amb 
els nens en anglès o amb cost si es cobra per la sessió. (Almudena). 

 

-    Es pregunta si l’escola pot organitzar més sortides culturals en anglès, per exemple, 
teatre, cinema, etc. Pendent de preguntar. Més cançons en anglés al concert de nadal, 
a la coral… (Mónica) 

-    Hem de valorar la possibilitat d’organitzar un intercanvi d’alumnes i professor. Per 
exemple, alentar als alumnes a escriure cartes amb una escola d’Anglaterra o EEUU. I 
potser formentar també l’intercanvi de cases. (Natalia) 

-      A l’enquesta que ha realitzat l’AMPA fa poc als pares la conclusió és que les families 
volen més casals i colònies en anglès. S’intentarà oferir un Casal de Setmana Santa en 
anglès i també a l’estiu les Colònies i el casal. (comissió casals i colonies) 
 

-          Sense més qüestions es dona per acabada la reunió a les 18:30 hores. 
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