
 

 

 

ACTA ASSEMBLEA GENERAL AMPA – TECNOS 
 

3 de novembre de 2011 

 

 
Iniciem la reunió, a ¼ de 9 del vespre de la data indicada més amunt, amb l’assistència de 

24 pares i mares de l’escola, amb el següent ordre del dia: 

 

 

BALANÇ ACTIVITATS CURS 2010-11 

• Festa de l'AMPA: es fa una valoració positiva 

• Loteria 

• Carnestoltes: força participació i baix cost de la disfressa. Participació de les idees. 

• Xerrades conjuntes amb l'escola. 

◦ Educòmetre: Mª Jesús Comellas 

◦ Xerrada sobre l'ús d'Internet 

◦ Les drogodependències 

 

BALANÇ ECONÒMIC CURS 2010-11: 

• Es fa la repassada de l'estat de comptes. S'inicia el curs amb un saldo de 2159,19€ 

i el balanç final és de 3069,67€ 

• Es presenta una comparativa de les despeses i ingressos dels darrers deu cursos, 

on es veu una tendència a recuperar una mica el saldo que s'ha anat perdent els 

darrers 5 anys. 

• S’aprova. 

 

 

 

 



PRESSUPOST CURS 2010-11: 

• Es presenta el pressupost d'aquest curs. 

• Hi ha la proposta d'augmentar 1€ la quota de l'AMPA. Es girarà a finals del primer 

trimestre. 

• Augmentar el nombre de famílies que estan associades a l'AMPA. Aquest punt va 

lligat a la renovació de la base de dades de l’associació. 

• Incrementar les partides econòmiques per donar resposta a les noves activitats i 

propostes de les diferents comissions. 

• S'aprova. 

 

Tant el balanç com el pressupost es podrà consultar al bloc de l'AMPA de l'escola. 

 

 

PRESENTACIÓ DE LES COMISSIONS: 
 

LOTERIA 

• S'anuncia que ja tenim a la disposició de qui ho desitgi, el número de loteria 

d'aquest Nadal. És el 84.632. 

• S'ha comprat 3000€ 

• Integrants: Roger Grané 

 

50 ANIVERSARI DE L'ESCOLA 

• Treballar conjuntament amb l'escola per organitzar i potenciar activitats per 

commemorar l'aniversari. 

• Es vol fer coincidir les festes de l'AMPA, amb una nova mirada cap el format de 

festes. 

• Aquest aniversari es celebra el curs 2012-13 

• Integrants: Rosa Pastor, Jordi Camanyes i Xavi Geis 

 

 

ACTIVITATS 

• Es una comissió que es demana la col·laboració de força persones 

• Objectius: 

◦ una AMPA lúdica: un marc que permeti la relació entre famílies 



◦ Participació a la festa de Carnestoltes 

◦ Festa de germanor: festa lúdica oberta a tota l'escola, amb un nou format i fer-la 

coincidir amb la festa de l'esport. 

◦ Sortides i activitats:  

▪ coordinació sortides de classe 

▪ potenciar les activitats de natura 

▪ programa d'excursions familiars 

◦ Activitats per pares i mares: futbol, bàsquet i pilates 

• el grup de treball funciona amb reunions a la xarxa, i trobades presencials i 

monogràfics a les reunions ordinàries de l'AMPA 

• Integrants: Ruben, Cesc i Silvia 

 

XERRADES 

• Possibles temes: 

◦ Internet: explicar funcionament, possibilitats, responsabilitats, .. de l'intranet de 

l'escola. 

◦ Nutrició, trastorns alimentaris, temes d'economia, tractament de visió positiva, 

Ètica i infància, seguretat i primers auxilis. 

◦ En el correu electrònic es poden enviar propostes: ampa@tecnos.cat 

◦ Proposta de anunciar el calendari anual de les xerrades per la organització 

familiar. 

• Integrants: Jordi Camanyes, Gemma Elias, Sònia Rocafull. 

 

 

ÀREA DE TREBALL SOLIDARI: 

• Treballar conjuntament amb l'escola amb la Marató de TV3. 

• Col·laborar amb campanyes de recollida de joguines. 

• Fer arribar aliments a qui ho necessiti. 

• Proposar destinar el 0,7% de les quotes de l'AMPA a la borsa de treball. (famílies 

sense recursos) 

• Vendre la roba que ningú recull a l'escola, a preu simbòlic.  

• Integrants: Salvador Segura, Susanna Roig i Sònia Martínez. 

 

 

mailto:ampa@tecnos.cat


GRUP DE LLENGÜES ESTRANGERES 

• Encara s'estan definint les propostes. Tot i amb això hi ha la idea de fer alguna 

xerrada en anglès, una gimcana plurilingüe, ... adreçada a les diferents edats dels 

alumnes de l'escola. 

• Integrants: Carles Tomàs, Gemma Elias (mare), Roger Grané, Nuria Forcada i Xell 

Pujol. 

 

 

BORSA DE TREBALL 

• Adreçat a a alumnes grans i ex-alumnes que estiguin cursant un modul superior o 

una carrera universitària i que vulguin fer classes de repàs o  ajudar a fer “deures” 

als alumnes que ho sol·licitin. 

• També hi ha la possibilitat de fer cangurs. 

• La forma de comunicar-se, es a partir d'una adreça de correu electrònic que 

gestionarà aquesta borsa de treball 

• Es demanarà un petit currículum als alumnes que s'ofereixen per fer classes o 

cangurs. Aquest serà valorat conjuntament amb mestres de l'escola per garantir el 

compromís. 

• Es fixarà el preu del servei segons la tasca a realitzar (no és el mateix un cangur 

que classes que reben alumnes de batxillerat). 

• Per complir amb la Llei de Protecció de Dades, els candidats hauran de donar el 

seu consentiment per fer públiques algunes dades. 

• Es farà públic el servei al taulell d'anuncis. En cap cas auniciarem el nom dels 

“mestres” o “cangurs” 

• Integrants: Carles Tomàs 

 

ÀREA DE COMUNICACIÓ: COM ES FA VISIBLE TOT PLEGAT? 
Potenciar la figura dels delegats per fer visible el que es fa i promocionar la participació. 

Cal aprofitar la proximitat dels delegats, per tant cal actualitzar la llista. A tots els delegats, 

se'ls enviarà les actes de cada reunió tot demanant que ho enviïn a la classe que 

representen. 

A part de les reunions anunciades al tríptic hi ha el bloc de l'AMPA, http://tecnos.cat/ampa/ 

i si pot accedir per la web de l'escola (www.tecnos.cat) en la secció d'enllaços. 

Es presenta el bloc de l'escola. 

També s'ha obert una pàgina al Facebook. http://www.facebook.com/AmpaTecnos 

http://tecnos.cat/ampa/
http://www.tecnos.cat/
http://facebook.com/AmpaTecnos


Es presenta la pàgina creada, les darreres noticies i les possibilitats. 

 

 

PROPOSTA DE CANVI DE LA PRESIDÈNCIA DE L'AMPA 
El Cesc Soler deixa la presidència de l'AMPA i es proposa la Sònia Rocafull. 

L'assemblea aprova la proposta. 

La Sònia presenta la junta: Salvador Segura com a vice-president, Roger Grané com a 

tresorer, el Jordi Camanyes com a vocal i el Xavi Geis com a secretari. Per altra banda, 

explica que confia molt amb el treball de les comissions, i que sigui una AMPA més oberta 

on la feina queda més repartida i per tant, més rica en continguts. 

 

 

PRECS I PREGUNTES 
S’anima als assistents i als lectors de l'acta a participar de les comissions i activitats. 

 

 

Sense cap més tema a tractar es tanca la reunió a les 10 del vespre. 

 

 

 

Xavi Geis Balagué 

Secretari 

 


