JUNTA DE L’AMPA CEIP ANTONI BRUSI
CONVOCATÒRIA
DIA: 08/11/2016
HORA: 20.30 h
LLOC: Biblioteca
Ordre del dia:
1. PPOO
Es preparen les portes obertes del primer trimestre. La Isabela i la Mari s’estan encarregant de
parlar amb proveïdors per coordinar-ho.
2. PINTAR EL TERRA DEL PATI
Es decideix proposar la data del 17 de desembre per acabar de pintar el Jocs de terra i circuit vial
del pati. Estem pendents del que digui la direcció de l’escola que ho vol estudiar amb calma
3. MARATÓ TV3
Es decideix participar a la Marató de TV3 mitjançant :
- La panera de Nadal, que aquest any tots els beneficis es dedicaran íntegrament a la Marató.
- Festa al Brusi que inclouria pintar els patis, xocolatada i un possible tast d'extraescolars.... S'ha
d'acabar de perfilar el que podrem fer, segons la resposta de l’escola. Si s’ha de posposar la data
de pintar els patis, podríem igualment fer una xocolatada en benefici de la Marató, potser un
divendres.
- Es valora la possibilitat de regalar una samarreta solidària de l’AMPA el dia festa de pintar els
patis a qui hi participi i si no també es vendrà a l'AMPA, tots els diners seran recollits per la
marató.
4. REJOGUINA: S’aprova fer de nou la campanya de recollida de joquines, Rejoguina, juntament
amb l’escola, tal i com vam fer l’any passat. Les joguines voluminoses es deixaran a l’oficina de
l’AMPA per evitar pujar-les a l’aula.
5. PISCINA.
Es decideix enviar mail explicant a les families la situació de l’extraescolar per per falta de nens
inscrits no surt rentable i veure quines solucions es poden trobar abans de cancel·lar-la.
6. POLLS A L’ESCOLA:
Es comenta que s’ha presentat una proposta a l’escola, mitjançant una empresa especialitzada
(Proupolls) que oferirà el servei de detecció de llèmenes gratuïtament a l’aula i formació a nens i
families, per ajudar a disminuir la plaga de polls que vam tenir l’any passat a l’escola. Està previst
valorar-ho al proper Consell Escolar.

7. SUBVENCIÓ DE L’AJUNTAMENT PER FOMENTAR EL NO MALBARATAMENT DELS
ALIMENTS:

Hem presentat una proposta a l’Ajuntament per optar a una subvenció que ens permeti no
malbaratar els aliments que sobren cada dia al menjador i poder-los donara a famílies de l’escola
amb necessitats econòmiques o a entitats socials.
I sense més qüestions es dona per acabada la reunió a les 22:45
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