JUNTA DE L’AMPA CEIP ANTONI BRUSI
CONVOCATÒRIA
DIA: 15/01/2015
HORA: 20.30 h.
Finalització: 23:00 h
LLOC: Biblioteca
Assistents Junta: Idoya Cepero, Sílvia Fernández, Mónica Cassadó, Pilar Ricart, Richard Royuela,
Sonia Granados i Annalisa Facchini.
ACTA de la JUNTA de l’AMPA, celebrada a la Biblioteca de l’Ampa el dia 15 de gener de 2015, a
les 20.00 hores.
Es procedeix al tractament dels punts de l’ordre del dia, amb el resultat següent:

1)

Porta d´entrada quan finalitzen extraescolars:
a) Es decideix que temporalment, l’Eva es farà càrrec dels nens que no han estat
recollits pels seus familiars quan finalitzen les extraescolars. L’Eva es situarà al
pati entre la porta i l’oficina (no a les barres laterals, al costat de la porta). Es
valorarà la possibilitat d’oferir servei d’acollida pels pares que no poden arribar a
temps. Pendent de saber per part de l’Eva i la Isabela quants nens es veuen
afectats. (Idoya)
b) Es decideix que a les activitats de futbol i bàsquet que es fan fora del recinte del
Brusi s’entreguin allà mateix els nens a les famílies i que no tornin els nens al
Brusi per minimitzar el trànsit de nens i families i obertura de porta del carrer.
(Eva/Isabela comunicar). (Idoya)

2)

Nous horaris d’atenció al públic de l’oficina: tots els dies fins les 17:30 i dimarts i dijous
fins les 18:30. Isabela treballarà tres matins i dues tardes (15:30 a 18:30 dimarts i dijous).
Isabela es farà carrec de l’atenció al públic els dimarts i dijous de 17:30 a 18:30 h.
(Eva/Isabela comunicar a les families, fer cartells nous,...) (Idoya)

3)

Recuperació d’hores extres per vacances pel personal de l’oficina: Queda pendent de
calcular bé els dies de vacances i de lliure disposició a l’any que no treballen les
administratives de cara a calcular hores extres pendents a recuperar per part de la Eva i la
Isabela durant el curs (pendent calcul Eva/Isabela). (Idoya)

4)

Comptes de l’AMPA: Es proposa fer reunió de Junta la propera setmana per comentar els
comptes de l’AMPA 2013 i 2014 de cara a publicar-los i presentar-los a la propera
Assemblea i aquell mateix dia es decidirà la data de l’Assemblea. (Pilar)

5)

Assemblea socis: Es comenta que a l’Assemblea s’ha de parlar sobre la insummisió de
l’escola a la llei Wert,per decidir la posició de les famílies. Es proposa que Hector Parra
(pare de l’escola) faci presentació de que suposa la Insubmissió a la llei Wert i el mateix
dia de l’Assemblea es presentarà i votarà. Tot i que prèviament es penjarà informació a les
famílies sobre el tema a la web de l’AMPA. (Relacions externes)

6)

La comissió de festes organitzarà trobada de totes les comissions perquè ens coneguem
tots els membres. (Sònia)

7)

Sortida famílies AMPA: La comissió de casals i colònies i la comissió de festes
organitzaran un dia de sortida per a totes les famílies de l’escola. (Sònia i Annalisa)

8)

Una mare proposa crear una comissió de patis de cara a potenciar encara més els patis de
l’escola, es decideix no crear comissió de patis, però si estar oberts a escoltar propostes
de cara a valorar-les conjuntament amb l’escola i veure com canalitzar-ho a través de
l’escola o les comissions de l’AMPA. (Idoya)

9)

EMAC: Colònies i extraescolar coral:
a) S’aprova que es facin colònies de Coral conjuntament amb l’escola Bogatell.
b) Es detecta que algunes families no estan satisfetes amb el funcionament de la
Coral. Es demanarà a EMAC que canviïn el repertori i afegeixin cançons més
adients i engrescadores pels nens. (Silvia-Comissió de música)
c) Es sol.licitarà a l’EMAC que l’orquestra i els combos tornin al Brusi i s’assagi aquí.
(Silvia-Comissió de música)

10) Carnestoltes:
a) 14 de febrer es farà la Rua de Carnaval. Més de 30 famílies del Brusi inscrites.
L’EMAC aportarà dues batucades. Es farà taller a l’escola per fer la preparació de les
disfresses. (Comissió de Festes-Sònia)
b) Festa de Carnestoltes al Brusi , la comissió de festes està definint el programa i els
continguts. Es comenta que Pares del’escola dinamitzaran la festa. (Sònia)
11) Enquesta satisfacció extraescolars. Proposarem enquesta tipus per cada extraescolar per

valorar la opinió de les familles de cara a repetir-les l’any vinent o proposar-ne de noves.
(ANNALISA)
12) Pendent preguntar si l’assegurança de la FAPAC cobreix als dos treballadors i preguntar a la
gestoria si s’ha de fer avaluació de riscos. (IDOYA)

Sense més qüestions es dóna per acabada la reunió a les 23:00h

Idoya Cepero
Presidenta

Mónica Cassadó
Secretària

