
                                                                                                                
ACTA Reunió Antoni Brusi  
 
JUNTA DE L’AMPA CEIP ANTONI BRUSI 
  
CONVOCATÒRIA 
 
DIA: 12/11/2018 
  
HORA: 20.00 h 
  
LLOC: Biblioteca 
 
Ordre del dia: 

 
1. 40 anys del Brusi 
2. Rúa de Poblenou 
3. Propostes famílies 
4. Festa de les famílies 
5. Nous projectes curs 2018-2019 
6. Subvenció Ajuntament 
7. Porta pati 
8. Les comissions  

 
 
 
1. 40 anys del Brusi Per commemorar els 40 anys del Brusi, l’AMPA vol proposar a l’escola                

la possibilitat de fer una disfressa per Carnaval relacionada amb temàtica del Brusi. Es              
plantejarà a Direcció la possibilitat de fer treball dins de classe, per exemple: Careta Brusit               
amb orelles. Data prevista 18 de maig. 

2. Rua de poblenou. L’any passat es va haver d’anul·lar la participació per manca de              
voluntaris i l’any anterior va tenir poc seguiment. Aquest any es decideix no participar-hi. 

3. Propostes famílies Estem molt contents perquè hem rebut propostes de noves famílies            
per millorar l’escola i volem animar tothom a participar.  
Una proposta està dirigida a la millora del pati, en particular la zona del camp de futbol, i                  
des de l’AMPA l’hem passat a l’escola, perquè la valori dins de la comissió existent de                
reforma del pati. 



 
Es decideix fer un comunicat explicant què fem i com contribuir-hi i recordar que totes les                
idees es poden dirigir a l’AMPA. 

4. Festa de les famílies Des de la Comissió de festes es comenta que unes famílies               
proposen organitzar una Festa cultural de diferents països: Guatemala, Colombia, Brasil,           
Etiopia, per apropar aquestes cultures als nens. Ens sembla una bona proposta i la              
recolzem. Presentarem el projecte a Direcció. 

5. Nous projectes curs 2018-2019 Futures inversions possibles de l’AMPA: Ventiladors per           
les aules, mostrador nou per l’AMPA perquè està trencat, ordinador i línia telefònica nova              
per l’AMPA per poder tenir Wifi que funcioni amb qualitat. Actualment l’ordinador va molt              
malament i la senyal és molt dolenta. La feina de la Mari es veu molt perjudicada per això.                  
Pel pati, es proposa ’invertir en pèrgoles pel sol i bancs perquè els nens puguin seure.                
També comprar material nou per diversificar els jocs a l’hora del pati (més taules de               
ping-pong, etc.). Es comentaran les propostes amb direcció. 

6. Subvenció Ajuntament Li donem voltes a varies idees per demanar una subvenció de             
l’Ajuntament a finals de desembre. 

7. Porta pati La porta del pati està tancada amb clau per seguretat i la Mari ha d’estar de peu                   
obrint la porta contínuament i no pot fer la seva feina. Es parlarà amb l’escola per                
solucionar-ho. 

8. Les comissions: Es planteja reenfocar l’organització basada en comissions a projectes           
més petits on potser les famílies tenen més possibilitat de col.laborar al tractar-se de temes               
més puntuals o més específics, vist que les comissions actuals no acaben de ser prou               
dinàmiques.  
Es decideix fer un comunicat explicant el nou funcionament,amb l’objectiu de fomentar la             
participació de les famílies. 

  
●  Festes: 

§  Projecte Nadal Engalanem el Brusi (2 de desembre) 
§  Projecte Carnestoltes (1 de març) 
§  Projecte Festa famílies (6 d’abril) 
§  Projecte Sant Jordi (23 d’abril) 
§  Projecte Festa final de curs (14 de juny) 
 
  

● Comunicació: 
§  Projecte Gestió web 
§  Projecte Cartelleria 
§  Projecte Xarxes socials 
§  Projecte Comunicació a les famílies 
§  Projecte Taulell d’anuncis 
 

● Projecte Camí Verd: hi ha dues persones interessades. 
● Solidaritat: Es treballarà per projectes i es demanaran voluntaris: 



 
§ Projecte Marató tv3: Es sortejaran Paneres de Nadal solidaries          

destinades a la Marató de tv3. 
§  Projecte Rejoguina: Ja s’ha posat en marxa 
§  Projecte Sant Jordi Solidari 
 
 

Les següents comissions desapareixen com a tal ja que son part de la feina habitual de la Junta                  
o han quedat obsoletes. Es reobriran com a projectes quan es consideri necessari: Comissió              
Llibres, Comissió Subvencions, Idiomes, XJT Escola de pares, Casals i colònies. 
 
Comissió Menjador: Aquest curs no tindrem comissió de menjador com a tal ja que la               
Comissió de menjador és de l’escola. Tenim una representant de l’AMPA a la comissió de               
menjador, aquest any ho serà la Mari Vioque (administrativa de l’AMPA). Ella pot anar a les                
reunions en horari de migdia i a més és usuària del servei de menjador. Qualsevol comentari de                 
les famílies es poden adreçar a l’AMPA i serà tractat a la següent reunió de menjador. Es farà                  
un comunicat per donar a conèixer aquesta iniciativa a les famílies i que puguin adreçar els                
seus comentaris sobre el menjador i l’espai migdia. 

 
 

Idoya Cepero Mónica Cassadó 
  
  
  
  
  
Presidenta  Secretaria 
 

 
 
 


