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1/L’AMPA és l’oportunitat de poder participar MÉS A PROP en el projecte educatiu 

que té l’escola. 

2/A través de l’AMPA poder fer arribar a l’escola aquelles inquietuds, propostes, 

dubtes, reptes... que podem tenir com a pares i que al compartir-los podem 

ajudar a fer més gran el projecte educatiu dels nostres fills/es.

3/Amb l’AMPA fem realitat la CORRESPONSABILITAT que tots tenim perquè

aquesta etapa dels nostres fills/es sigui un èxit.
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1/ Tots els pares i mares som l’AMPA!

2/ L’AMPA té veu als òrgans de representació de l’escola al Consell Escolar, Comissió de Convivència i a 

la Comissió Econòmica.

3/ L’AMPA té veu a les classes dels nostres fills i filles a través dels DELEGATS/ADES DE CURS, 

persones que són les que faciliten la comunicació classe-AMPA i per tant, també classe-ESCOLA. 

Implica mantenir informat al grup classe de les novetats i temes treballats a l’AMPA, així com ser 

propers a les preocupacions o suggeriments de la mateixa.

4/ L’AMPA s’estructura en les diferents COMISSIONS que hi ha creades i que es volen continuar fent 

créixer i crear de noves.
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COMISSIÓ D’IDIOMES (idiomes@tecnos.cat)

Ens preocupa que els nostres fills i filles puguin tenir un bon nivell d’aprenentatge dels idiomes, 

doncs tenim clar que serà un element clau en el seu futur professional. A banda de treballar amb la 

Direcció de l’escola la nostra preocupació i poder compartir els avenços que es van fent. En aquest 

sentit, l’any passat es van organitzar dues sessions de contes en anglès pels més petits (STORY 

TIME) i pels més grans un FISH&CHIPS amb molt d’èxit!! I la idea és poder consolidar aquest espai 

per a  poder-ho ampliar a altres edats a través d’activitats adreçades a més nivells.

mailto:idiomes@tecnos.cat
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COMISSIÓ DE XERRADES (xerrades@tecnos.cat)

Som conscients que com a pares  també necessitem formar-nos per a poder millorar la nostra tasca 

com a peres i mares .  A la Comissió de Xerrades, s’organitza conjuntament amb l’Escola, la 

programació d’uns cicles de conferències durant el curs que poden ser d’interès per a tots 

nosaltres. Ser pares no és senzill però amb eines i informació aquest camí sempre és més fàcil. 

El format es concreta amb una xerrada per trimestre a més d’alternar amb algun taller més 

pràctic i que es poden annexar a xerrades.

mailto:xerrades@tecnos.cat


[9]

COMISSIÓ SOLIDÀRIA (solidari@tecnos.cat)

Valors com la SOLIDARITAT també creiem que són imprescindibles per fer la nostra societat més 

justa, especialment en el context socio-econòmic actual. 

Des de la Comissió Solidària es canalitzen accions com la recollida de joguines per a la campanya 

de Nadal, la recollida d’aliments solidaris, la recollida de roba o la participació en les Maratons 

de TV3... 

mailto:solidari@tecnos.cat
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COMISSIÓ BORSA DE TREBALL (borsatreball@tecnos.cat)

Els alumnes i pares de la Tecnos formem una petita comunitat que podem aprofitar per canalitzar 

algunes ofertes i demandes com poden ser la necessitat de classes de reforç o canguratge.

Alumnes dels últims cursos o ex-alumnes s’ofereixen a fer classes de reforç o cangurs i els pares i 

mares de l’escola poden accedir a aquesta borsa d’alumnes. Ara però, s’obren nous reptes, i s’ha 

creat un grup a Linkedin per tal de fer xarxa professional entre els pares i la mares: Tecnosconnecta

mailto:borsatreball@tecnos.cat
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COMISSIÓ PREMIS ENGINY (premisampa@tecnos.cat)

Enguany, arrel del 50è aniversari i ja que 50 anys són un fita important, un moment per mirar 

enrere sentir-nos orgullosos, respirar profundament, agafar aire i embranzida per impulsar 

projectes nous… neix el projecte Premis Enginy. Des de l’AMPA hem volgut destinar una part dels

recursos propis a la creació d’un premi que voldríem que es convertís en una forma lúdica de 

transmetre uns valors que van més enllà de l’aprenentatge de continguts: creativitat, treball

en equip, el compromís, l’esforç la mentalitat oberta, el tenir recursos, la inicitiva, la 

generositat i l’enginy!

mailto:premisacmpa@tecnos.cat
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COMISSIÓ ACTIVITATS (activitats@tecnos.cat)

A l’AMPA creiem que també és important poder tenir espais més informals de relació entre pares i 

alumnes, o pares-alumnes-escola, espais que faciliten la creació de comunitat que contribueix 

positivament en el projecte educatiu global dels nostres fills i filles. Organitzar diferents activitats 

com poden ser les caminades del TRESKATECNOS, una oportunitat per estar en contacte amb la 

natura i ensenyar als nostres fills i filles el respecte al nostres entorn, o activitats emmarcades a 

celebracions com la XOCOLATADA DE CARNESTOLTES, o la festa de la GERMANOR a final de curs 

que enguany erem 400.

mailto:activitats@tecnos.cat


[13]

US ESPEREM!
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A cadascuna de les Comissions ja heu pogut veure alguna mostra de les activitats de cara al nou 
curs. A més tenim molts més reptes, a banda de consolidar la feina feta fins el moment, volem 
engrescar a molts més pares i mares per fer molta més feina, reforçar les comissions existents i 
crear-ne de noves si són necessàries, però sobretot volem:

// Millorar els canals de comunicació entre AMPA i pares, i reforçar la COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ
// Es vol reforçar la comunicació dels temes treballats en el Consell Escolar
// Reforçar el paper dels DELEGATS de tots cursos, tots  hi teniu molt a dir!

Us esperem a la primera reunió del curs que serà el proper 
dijous 19-09 a les 21:00h a l’escola




