
COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ  AMPA CEIP ANTONI BRUSI

CONVOCATÒRIA

DIA: 20/04/2015
HORA: 20:30 a 22:00 h
LLOC: La Gàrgola de Notre Dame, Centre de la Vila
CONVOCATS: Idoya Cepero, Silvia Fernández, Mònica Cassadó, Umbert Borruel, 
Sònia Granados, Sònia Rodriguez, Jose Manuel Blanco, Almudena Castillo, Selva 
Pons i Oscar Colomar.

ASSISTENTS: Sònia Rodriguez, Oscar Colomar i Sònia Granados. 

ACTA de la Comissió de Comunicació, celebrada  el dia 20 d’abril de 2015.

1.Web Pública

1.1.DISSENY Es valora si continuar rectificant el contingut i ordre en la web actual o 
aplicar el tema nou que s’havia comentat en reunions anteriors i rectificar un cop 
afegit el tema.
La implantació d’un tema nou al disseny de la web podria afectar a parts de la web 
que actualment es veuen i podrien no ser-hi i al mateix temps moltes proves per 
part de WW i temps per part de la comissió. Hi han altres temes prioritaris. Es 
decideix avançar amb el tema actual.

2.2. ESQUEMA Es comenta recuperar l’esquema inicial fet per Jose i Sònia G i 
treballar-hi el contingut ja que es canvii o no el tema de disseny el contingut serà el 
mateix. Començarem a treballar-hi Sònia R, Oscar i Sònia G . La proposta queda 
oberta a altres membres de la comissió que també hi volguin participar.
Es proposa treballar mitjançant petits objectius a curt termini i assumibles via mail 
consulta o document en DRIVE als membres que hi participin i amb respostes 
ràpides i breus.

2. Domini web

2.1 WEB Es planteja la possibilitat d’abreviar el domini de la web i afegir el .cat
Actualment es www.ampaantonibrusi.es a www.ampabrusi.cat .
El domini www.ampabrusi.cat està lliure, actualment el cost anual del domini .cat té 
un cost de 5€. Es pot mantenir el ampaantonibrusi vinculat al nou, i quan caduqui el 
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.es no renovar-lo. Pendent de valoració per part de la Junta.

2.2.MAIL Es valora si utilitzar també aquest domini per el mail de l’AMPA.
Actualment s’utilitza el Gmail ampa.brusi@gmail  i es proposa xxxx@ampabrusi..es
o xxxx@ampabrusi.cat. El Gmail dóna molta facilitat de sincronització amb el 
calendari web i demés utilitats de google, per altra banda utilitzar el mateix mail que 
el domini ens donaria més professionalitat.
Pendent estudiar i valorar  les dues propostes. 

3. Logo AMPA

La Sònia Rodríguez presenta 4 propostes per renovar l’actual logo de l’AMPA. Tots 
els membres de la comissió hem rebut les propostes via mail i em pogut valorar els 
pros i contres de les propostes. Un cop recollides totes les aportacions, la conclusió 
és que hi ha dues propostes que són les més ben valorades, la proposta 1 origami i 
la 2 bocata.

Es desestima fer un redisseny del logotip actual perquè, aquest, mostra visualment 
una família composta per una mare, un pare i un fill com a concepte de l’Ampa; i 
ara com ara, l’Ampa inclou moltes més tipologies de família.

Un cop aclarit aquest tema, fem una anàlisi de les dues propostes seleccionades i 
arribem a la conclusió que valorem més positivament la segona opció, la del logo 
“bocata”. Creiem que aquest logotip és fàcilment reconeixible, dona joc per ser 
aplicat en diferents mides i suports, és versàtil, és dinàmic, i creiem que funciona bé 
per ser aplicat també en marxandatge (samarreta, gorra...) i sobretot transmet un 
valor important per l’Ampa: la relació entre els pares de l’escola, la comunicació i el 
diàleg. En aquesta proposta va implícita un eslògan “ens movem” que explica la 
tasca del Ampa, hem pensat que aquest eslògan podria anar canviant segons el 
que es vulgui comunicar. Tot això, s’ha de treballar, sempre i quant la comissió doni 
l’ok, per la Sònia R.

4. Campanya de publicitat AMPA

Sonia G proposa campanya informativa de l’AMPA i per augmentar el número de 
socis.
El principal objectiu es informar a totes les famílies de l’escola TOT el que fa i ha fet 
l’AMPA. Actualment les famílies relacionen AMPA només amb extra-escolars i 
AMPA realitza més activitats i ajuda a l’escola en moltes altres.
Començarem per fer un llistat de tot el que fa l’AMPA. (Sònia G)
Creiem que podríem fer la campanya en paral·lel al logotip. Sònia R.

COMISSIÓ COMUNICACIÓ
AMPA Escola Antoni Brusi
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