
JUNTA DE L’AMPA CEIP ANTONI BRUSI

CONVOCATÒRIA

DIA: 10/11/2014
HORA: 20.30 h.
Finalització: 21:35 h
LLOC: Biblioteca i Oficina de l’Ampa

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 10 de novembre de 
2014, a les 20.00 hores.

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

1) Reunions juntes futures: Es farà un doodle per acordar els dies i les hores que ens va 
millor fer les reunions durant el curs. Les primeres reunions es faran cada 15 dies. 
(Mónica)

2) Se li demanarà al pare de P3 que s’ha ofert a donar un cop de mà amb la web que formi 
part de la Comissió de comunicació. (Isabela)

3) Taulell d’anuncis al web  de comunicació entre families: ja està a punt per posar en 
producció. S’ha de buscar una persona que pugui gestionar-lo diàriament. (Comissió 
comunicació)

4) Bústia de suggeriments al web: Es crearà un mail de suggeriments on les families podran 
adreçar-se per fer-nos arribar les seves idees, etc. Es preguntarà primer a Winworld si 
podem disposar d’un mail gratuit que porti el domini de l’Ampa i si es pot consultar per 
web mail. Si no fos així es crearà un de gmail i serà gestionat pel Richard Royuela. (Idoya)

5) Comissions: Per tal de tenir un bon seguiment de la feina realitzada per les diferents 
comissions, es reparteix la representació dels diferents membres de la junta de l’AMPA a 
les comissions existents per tal de fer de nexe:

a) Idiomes: Mónica



b) Música: Silvia
c) Esports i Danses: Richard
d) Festes: Sonia
e) Extraescolars de pares: Richard
f) XTJ (Xerrades): Annalisa
g) Casals i colònies: Annalisa
h) Menjador: Idoya
i) Camí Escolar: Mónica
j) Subvencions: Pilar
k) Biblioteca: Idoya
l) Comunicació: Compartida Silvia/Idoya/Sonia/Mónica

Es proposa crear dues noves comissions: Solidaritat i Relacions externes.
Es convocaran reunions amb les diferents comissions en breu.

S’enviarà una comunicació vía facebook, web, newsletter i motxilles a les families animant-les a 
que s’apuntin a les següents comissions que necessiten gent:

a) Festes
b) Comunicació
c) Subvencions
d) Solidaritat (De nova creació)
e) Relacions externes (De nova creació)

S’aprofitarà aquesta mateixa comunicació en paper per recordar totes les vies de comunicació 
que té l’AMPA i recordar que es poden donar d’alta al Newsletter per rebre informació 
setmanal. (Isabela fer proposta i passar a Comunicació abans d’enviar-ho)

6) Mailchimp: Està sortint amb errors i encara fa falta arreglar que s’enviin als dos membres 
de la mateixa familia. Ha de quedar arreglat aquesta mateixa setmana (Idoya/Isabela)

7) Enquesta: Un cop arreglat el mailchimp, s’enviarà l’enquesta a les families amb preguntes 
sobre el casal, colònies i camí escolar. D’altra banda es reclamarà al proveïdor del Casal 
2014 que ens passi feedback de les enquestes que han rebut (Annalisa/Silvia).

8) Sorteig entrades zoo: S’enviarà un mail avui dimarts comunicant que es farà un sorteig 
d’entrades del zoo entre totes les families que pertanyin a l’AMPA i es publicaran 
els noms al newsletter d’aquest dijous (ISABELA). Es destacarà que el zoo es un 
dels centres col.laboradors de l’AMPA oferint avantatges a les families associades i 
que poden consultar les altres botigues que ens fan descompte a l’apartat: http://
www.ampaantonibrusi.es/descomptes/. Abans d’enviar-lo s’ha d’afegir el logo del zoo en 
aquest apartat de la web. (ISABELA)

9) Rejoguina: S’acorda posar en marxa la campanya de forma immediata. (Silvia)

http://www.ampaantonibrusi.es/descomptes/
http://www.ampaantonibrusi.es/descomptes/


10) Estatuts: S’acorda revisar els Estatuts que han quedat obsolets i presentar nova proposta 
a la propera Assamblea Extraordinària de socis en que està previst que es tractin els 
següents punts:

a) Presentació i aprovació dels comptes de l’AMPA corresponents a l’any 2013.
b) Votació de l’adhesió de la nostra escola a la declaració d’insubmissió Llei Wert.
c) Aprovació nova proposta d’estatuts.

Es proposarà data en breu per la propera Assamblea Extraordinària.

11) Tresoreria: L’actual tresorer demanarà traspàs amb l’anterior tresorera i parlarà amb la 
gestoria perquè ens facilitin els comptes per tal d’analitzar-los i poder-los presentar als 
socis.

12) Subvencions: La Pilar Ricart i comissió de subvencions analitzen les que tenen sobre la 
taula per presentar documentació en breu.

13) Actes al web: Aquest curs les actes de les reunions de la  Junta estaran disponibles al 
web de l’AMPA de cara a que els socis estiguin millor informats. Es crearà un apartat per 
aquest efecte en breu (ISABELA).

Sense més qüestions es dona per acabada la reunió a les 21:35h

Idoya Cepero Mónica Cassadó
Presidenta Secretària


