
COMISSIÓ DE SOLIDARITAT  AMPA CEIP ANTONI BRUSI 

 

CONVOCATÒRIA 

 

DIA: 27/01/2015 

 

HORA: 16:00 a 17:30 h 

 

LLOC: Cafeteria a prop de l’escola 

 

CONVOCATS: Idoya Cepero,  Virginia Pérez, Jose Manuel Blanco, Almudena Castillo, 

Susana Serrano, Selva Pons 

 

ASSISTENTS: Idoya Cepero,  Virginia Pérez, Jose Manuel Blanco, Almudena Castillo 

 

ACTA de la Comissió de Solidaritat, celebrada  el dia 27 de gener de 2015. 

 

• Presentació membres que integren la Comissió  

 

• Definició de projectes ja existents:  

 

Nous projectes: 

→ Iniciativa la Vila Batega 

Al mes de desembre es va fer col·laboració amb la iniciativa “la Vila Batega” ( 

Flashmob i venda de samarretes). Aquesta iniciativa s’emmarca dintre de la Marató 

de TV3 en favor de la investigació de les malalties cardiovasculars. 

 

S’havia col·laborat l’any passat: 

→ Iniciativa La Casa dels Xuklis, un projecte destinat a acollir a les famílies de nens 

que reben tractament oncològic continuat en Barcelona, fora de la seva ciutat i lluny 

de les seves cases. 

 → Taulell d’anuncis 

Desde la comissió de comunicació s’està treballant en una nova web que inclourà 

un “taulell d’anuncis” que es pot aprofitar de cara a fomentar un banc del 

temps/intercanvi en que la comissió de solidaritat pot fer aportacions.  

→ Detecció de necessitats al centre 

Per part del centre ja s’informa a l’AMPA quan hi ha algun cas d’alumne amb 

necessitats especifiques d’extraescolar i s’està donant cobertura. 

 

→  Altres 

http://www.lacasadelsxuklis.org/cast/index-es.php


L’any passat es va plantejar la possibilitat de desenvolupar una iniciativa per recollir 

roba per als infants fills de presses de la presso de Wad Ras però que finalment no 

es va portar a terme. 

 

• Nombrament de Virginia Perez com a representant de la comissió. 

 

• Definició de les funcions i objectius de la Comissió 

 

 → Facilitar i promoure la participació de l’escola i de l’AMPA en iniciatives 

solidaries d’àmbit local o d’entitats del barri. 

 

 → Desenvolupar iniciatives pròpies per donar resposta a possibles necesitats de la 

comunitat educativa o del centre. 

 

→ Fomentar els valors de solidaritat i cooperació entre l’alumnat.  

 

• Proposta de línies d’actuació per al curs 2014-15    

 

→ Continuar col·laborant amb les campanyes ja identificades i amb d’altres que ens 

arribin de part de l’escola. 

 

→ Establir un canal de comunicació amb el centre de cara a identificar i donar 

resposta a possibles necessitats de l’alumnat (beques per a 

extraescolars/colonies/material escolar etc.) des de L’AMPA via la comissió de 

solidaritat. 

 

→ Desenvolupar iniciatives amb l’objectiu de recaptar diners al llarg del curs. Els 

diners que no es facin servir per les necessitats detectades al centre o de l’alumnat 

es poden destinar al final de curs a projectes i/o iniciatives de solidaritat del barri o 

de la ciutat  

 

Proposta de pròximes iniciatives a aprovar per AMPA 

 

→ Mercat de llibres de segona mà per a Sant Jordi (col·laboarció amb comissió de 

llibres). La idea es demanar a la gent que aporti llibres de segona mà per vendre’ls 

en una paradeta el dia de Sant Jordi.  

   

 → Reprendre la iniciativa de la pressó de Wad Ras atès que es tracta d’un 

equipament del barri.  

 

→ Participar en la Cursa de la Dona de 2015  

 

→ Informar possibilitat dirigir-se a AMPA per obtenir ajuda i difusió de qualsevol 

sol·licitud de solidaritat, a famílies del col·legi, al barri o altres. 

 

 

• Repartiment de les tasques a fer entre els membres de la Comissió: 

 



COMISSIÓ SOLIDARITAT 

AMPA Escola Antoni Brusi 


