
COMISSIÓ DE SOLIDARITAT  AMPA CEIP ANTONI BRUSI 

 

CONVOCATÒRIA 

 

DIA: 28/02/2015 

 

HORA: De 16:45 a 17:47 

 

LLOC: Cafeteria a prop de l’escola 

 

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

Serrano, Selva Pons 

 

ASSISTENTS:  Virginia Pérez, Almudena Castillo i Susanna Serrano 

 

ACTA de la Comissió de Solidaritat, celebrada  el dia 28 de febrer de 2015. 

 

1. Projecte de la presó Wad-ras: 

 

→ Proposta de portar-ho a terme juntament amb el mercat de segona ma 

 

2. Projecte de Sant Jordi:  

 

→ Es recullen llibres de segona ma en bon estat, es venen a un preu simbòlic i els 

beneficis es destinen a una causa solidària. 

 

→ Donat que la comissió de llibres posarà una paradeta de venta de llibres, es proposa 

destinar un raconet de la mateixa, als llibres de segona ma amb un cartell explicatiu que 

els identifiqui. 

 

→ També es comenta la possibilitat de que els beneficis vagin destinats a l’associació 

Pallapupes. 

 

3. Creació d’un compte de correu electrònic per a la Comissió de Solidaritat amb el vist i plau 

de l’Ampa. 

 

4. Projecte de col·laboració amb Casa Solidaria (entrepans) 



→ Es proposa enviar a les famílies un formulari preguntant com volen col·laborar en 

aquest projecte: 

 

 - Aportant pa i embotit 

 - Fent els entrepans 

 - Repartint els entrepans 

 

→ El projecte es portarà a terme al mes de març: 

 

- La segona setmana de març s’enviarà la presentació del projecte i el qüestionari. 

- La tercera setmana es dedicarà al recompte de respostes del qüestionari i la logística i   

  organització de l’activitat.        

- La quarta setmana es realitzarà l’activitat (fer i repartir els entrepans). Concretament  

  es proposa el dia 25 de març a les 17h. 

  S’hauria de reservar el menjador per aquest dia i hora. 

 

→ Es proposa la possibilitat de que, mentre les famílies preparen els entrepans, una 

persona de l’organització pugui explicar el seu projecte. 

 

→ Per repartir els entrepans faran falta mínim 5 persones o un cotxe. 

 

5. Programació de les actuacions i projectes de la Comissió: 

 

→ Primera setmana de març: arrenca la Comissió de Solidaritat. S’enviarà a les famílies un 

cartell i un escrit amb les línies d’actuació  i els  projectes que es portaran a terme. 

 

→ Març: Projecte de col·laboració amb Casa Solidaria 

 

→ Abril: Projecte de Sant Jordi 

 

→ Maig / Juny: Mercat de segona ma i col·laboració amb Wad ras. 

 

 

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

 

→ Almudena: Cartell, escrit de línies d’actuació i projectes 

 

→ Jose: Cartell de difusió del projecte de col·laboració amb Casa Solidaria 

 

→ Susanna: coordinar-se amb la comissió de festes per organitzar el projecte de Sant 

Jordi. 

 

→ Virginia: acta de la segona reunió de la Comissió i gestionar la col·laboració amb 

Pallapupes. 



 

7. Es proposa convocar una tercera reunió la tercera setmana de març per concretar com 

portar a terme el projecte de col·laboració amb Casa Solidaria. 

 

 

 

COMISSIÓ SOLIDARITAT 

AMPA Escola Antoni Brusi 


