
COMISSIÓ DE CASALS I COLÒNIES AMPA CEIP ANTONI BRUSI 
 
CONVOCATÒRIA 
 
DIA: 4/12/2014 
HORA: 09.30 h. 
Finalització:  11.00h 
LLOC: Casa de l’Annalisa 
 
Convocats: Annalisa Facchini, Natàlia Vazquez. 
 
Assistents  Comissió Casals i Colònies: Annalisa Facchini, Natàlia Vàzquez. 
 
ACTA de la Comissió de casals i colònies, celebrada a casa de l’Annalisa el 4 de desembre de                  
2014 
 
 
1. Es revisen els resultats de les enquestes de satisfacció enviades a les famílies referents al               

casal i les colònies d’estiu 2014. Es constata que en línia general les dues coses han sigut                 
molt satisfactòries. Es destaquen sobre tot les bones relacions amb els monitors i la              
coordinadora (del casal en especial). 
Com a punts a millorar es destaquen la comunicació del dia a dia i, pel que fa al Casal,                   
l’anglès. Els pares indiquen que desitgen un nivell més alt d’anglès i que s’inclogui des de                
P3. 
També s’indica que la duració de les colònies va semblar curta a alguns pares. 

 
 
2. Es decideix proposar a la Junta que, seguint les indicacions de les famílies, el casal d’estiu es                 

torni a fer en anglès 100%, des de P3. Ja que l’experiència amb la FCE (Fundació Catalana                 
de l’Esplai) ha sigut positiva, es tornarà a contactar amb ells, especificant-los les necessitats              
de millora detectades, i a més contactar amb nous proveïdors per veure si hi ha millors                
opcions en quant a l’anglès. 
En tot cas, si la FCE pot assegurar una millora d’aquest punt de vista, la comissió donaria                 
preferència a fidelitzar el proveïdor i no presentar un nou canvi a l’escola i les famílies. Es                 
comentarà en tot cas amb la Junta. 
Acordem quedar amb la FCE després del Nadal. 

 
3. Referent a les colònies d’estiu, considerem que estaria bé fer un canvi, ja que fa diversos                



anys que es va al mateix lloc i que les activitats proposades són sempre molt semblants. 
Acordem demanar a la Fundació Catalana de l’Esplai (actual proveïdor) que ens proposi una              
casa de colònies diferent i activitats diferents. 
També decidim contactar nous proveïdors (la Natàlia suggereix La Granja i decidim anar a              
veure’n les instal·lacions). 
Un cop fetes les avaluacions de les opcions, es decidirà amb la Junta quina escollir. 
Decidim consultar a la Junta la opció d’ampliar en una nit la duració de les colònies (4 dies i                   
3 nits en lloc de tres dies i 2 nits com va ser l’any passat). Aquest any el calendari cau molt                     
bé per fer-ho, ja que el 24, que és festiu, és dimecres i les colònies poden se del 25 (dijous)                    
al 28 (diumenge).  
També volem introduir que el diumenge les famílies vagin a buscar els nens i es faci una                 
activitat comú i el dinar tots junts. A valorar amb la Junta. 

 
4. Comencem a parlar de les colònies de coral. Aquest any tindran lloc al març i, segons                

comentat a la comissió de música, hi participaran també els nens de la coral del Bogatell i                 
d’altres grups de l’EMAC. 
Hem d’aclarir amb la Junta com organitzar això. 
Acordem anar a visitar la casa de la FCE on es fan aquestes colònies, al prat de Llobregat,                  
per tenir una idea més clara de l’espai. 

 
5. Es comenta que l’any passat vam notar que des de l’AMPA es donava informació de casals                

organitzats per proveïdors de les nostres extraescolars (per exemple Jumping Clay), però no             
de tots (per exemple, no es va fer difusió obertament del casal de música). 
Voldríem saber en base a què es publiciten aquests casals i establir una norma. 

 
 
 

Es dóna per acabada la reunió a les 11:00 hores. 

  
  
  
  
   


