
 

 
 
 

AMPA Escola Antoni Brusi 
 
 

CONVOCATÒRIA Comissió de Festes  

DIA: 9/01/2015 

HORA: 15:00h a 16:30 h 

LLOC: Cafè de la Pompeu 

 

Convocats: Albert Peiró, Esther Moyano, Rosa Fernández, Núria Rius, Sónia Miranda, 

Lorena Muñumer, Humildad Muñoz, William A. Palencia Hurtado, Susana Serrano, 

Fernando Novillo, Selva Pons, Sara Moreno, Sara Tarragona, Sònia Granados. 

 

Assitents: Esther Moyano, William Palencia, Lorena Muñumer, Humildad Muñoz, Rosa 

Fernández, Sònia Granados  

 

ACTA de la reunió de Comissió de Festes 

 

Es procedeix a tractar el punts de l’ordre del dia amb el següent resultat. 

 

• Inscripció a la Rua del Carnaval de Poblenou 

Es decideix participar a la Rua del Carnaval del Poblenou al febrer, pendent encara de 

confirmació de data. 

La presentació de l’inscripció es farà el proper dijous 15 a les 20:00h al Casal de Barri 

del Poblenou a la Coordinadora d’entitats del Poblenou.  L’Esther hi assistirà en 

representació de la CF Brusi i portarà la inscripció emplenada. 

 

Es presenta el full d’inscripció  a la rua que implica resoldre les següents qüestions: 

 

• Tema de la disfressa: Peces de Lego. Es fàcil i no es necessiten molts recursos. 

(caixa cartró, gots de plàstic i pintura) La roba que es durà a sota, pantaló o 

malla i jersey de color negre, calçat còmode tipus bambes. Opcionalment, 

cadascú podrà portar un complement de la disfressa, una perruca, un barret, 

un maletí,... per simular diferents personatges. 

• Numero de participants: S’acorda fer una crida a la participació de les families 

mitjançant mail i a través de Whatsapp i informar als delegats, també es 

penjarà a la web de l’AMPA i el Facebook. Es posa data límit per apuntar-se el 

dia 14 de gener ja que el 15 es la inscripció. 

• Tipus de vehicle i música: Es decideix prescindir de vehicle i altaveus.  Es 

demana la col.laboració del EMAC  perque ens acompanyi durant la rua amb 

instruments de percussió tipus “batucada”. 



• Es demana un sac de confeti que ja entra dins la inscripció. 

• Es demanen dos responsables de la comparsa. Es decidiran segons les tasques 

que la Coordinadora d’entitats del Poblenou necessiti. Esther informarà en el 

moment de la reunió. 

• Es decideix portar el dia de la rua diferents pancartes tamany A3 (3 o 4) amb el 

nom de AMPA Antoni Brusi i un dibuix. William s’encarregarà de fer-ho i portar 

una proposta la propera reunió. 

 

• Concurs de Cartell de Carnaval de Poblenou 

Es decideix fer-ne difusió via mail, web i facebook del AMPA. Informar data limit 14 de 

gener i les bases del concurs.  

 

       3.  Festa de Carnestoltes a l’escola  

La festa donarà continuïtat a la que ofereix l’escola. L’inici serà entre les 16:30h i les 

17:00h, ja que gairebé tots els cursos estan d’excursió excepte els petits i així donarà 

temps a canviar-se. La festa consistirà en ball amb música per a tohom, berenar de 

xocolatada amb xurros, animació per part dels pares, desfilada per cursos i concurs de 

disfresses.  

• Equip de música. Sara i Fernando passaran pressupost de reparació de l’equip 

de l’escola per fer valoració. 

• Llista de reproducció de música. Sara 

• Concurs de disfresses. S’acorda repartir diversos premis, podran ser individuals, 

de parella o grup. Es decidiran número i quins en la pròxima reunió.  

• Jurat. Es decidirà en propera reunió. 

• Tarima. Preguntar si estarà disponible. Sònia 

•  Enllumenat del pati. Demanar permís per poder tenir-lo obert. Sònia 

• Animació pares. A partir del dia 14 de gener es farà una crida via mail desde 

l’AMPA, grups de whatsapp, web i Facebook per qui vulgui participar en 

l’animació de la festa de Carnaval i animar a la participació de les famílies a 

venir el dia de la festa ben disfressats. 

• Berenar. S’acorda fer xocolata amb xurrus. Es planteja la possibilitat de ser 

gratuït o no.  Es consultarà el cost i es proposarà el tema a la Junta per pendre 

la decisió.  

 

Es dona per tancada la reunió a les 16:30h. 

 

COMISSIÓ DE FESTES 

AMPA Escola Antoni Brusi 


