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REUNIÓ AMPA TECNOS 

 

Dijous 22 de Març de 2012 
Hora: 21h00 

Lloc: C/ Topete, 34 
 

ACTA DE LA REUNIÓ 

 

Assistents: Susanna Roig, Carles Tomàs, Sònia Martínez, Salvador, Marc Molins, Imma 

Puigdellívol, Sílvia Armenjach, Iolanda Montserrat, Javier Villares, Rosa Pastor, Gemma Elias, 

Irina Regné, Roger Grané, Sònia Rocafull, Jordi Camanyes 

S’ecusen: Xavi Geis, Rubèn 

 

PUNTS TRACTATS I ACORDS PRESOS 

 

 Aprovació de l’acta anterior 

 S’aprova 

 

 FAPAC 

 Exposa Sònia Rocafull 

i. Ja estem federats 

ii. Assegurança Socis. Ho està seguint el Xavi Geis 

 

 Entrada de dades 

 Exposa Sònia Rocafull 

i. L’Elena Alias de secretaria ha entrat les dades gratuïtament 

 

 Rebuts quota AMPA 

 Exposa Roger Grané 

i. Ja s’ha instal·lat l’aplicació de Catalunya Caixa 

ii. La setmana vinent es passaran els rebuts 

iii. Fer seguiment 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
AmpaTecnos 
facebook: http://www.facebook.com/AmpaTecnos  2 
blog: http://www.tecnos.cat/ampa/ 

 Instància Ajuntament – velocitat cotxes C/ St. Jaume 

 Exposa Sònia Rocafull 

i. Es va fer la instància a l’ajuntament pel tema del cotxes que passen a 

massa velocitat pel C/ Sant Jaume. Estem pendents de la resposta. 

 

 Escola en Català 

 Exposen varis 

i. Es fa valoració del primer dia de recollida de signatures. 

ii. Es repassen els aspectes logístics a millorar: 

1. Més taules i més grans (s’agafaran les plegables del costat del 

Poliesportiu). 

2. Més bolígrafs 

3. Penjar tríptic al frontal de la taula 

4. Per qui va demanar endur-se fulls i fer extensiva la recollida de 

signatures a familiars i company de feina, donat que els fulls 

estan numerats i controlats es proposa: 

a. Informar que el dissabte hi ha recollida de signatures a 

la plaça Vella 

b. Qui se’n vulgui endur ha de deixar nom i telf. I 

comprometre’s a retornar-ho el divendres següent 

 

 Domini Tecnos de l’Ajuntament 

 Exposa Sònia Rocafull 

i. Ja s’ha renovat i redirigit al blog de l’Ampa 

 

 Altres: 

 Casals d’estiu a la Tecnos. 

i. En breu s’informarà sobre si aquest anys es fan o no degut a la 

coincidència amb tot un seguit d’obres de millora a les instal·lacions de 

l’escola 

 Colònies d’estiu: 

i. En breu s’informarà dels detalls d’aquest any. 

 Vaga General 29 de Març 

i. Pendents de que es dictin els serveis mínims 

ii. L’escola romandrà oberta 

iii. Pendent de concretar la formula a adoptar pel menjador. S’informarà 

en breu. 

 

 

 Comissions: 

 Comissió de llengües estrangeres: 
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i. Exposen Roger Grané i Irina Regné 

1. S’estrena amb l’STORY TIME el divendres 23 a la sala d’actes. 

2. Finalment s’ha optat per l’opció professors Ih (international 

House) per oferir més disponibilitat, més ventall de nivells, etc. 

3. Recordar demanar autorització per escrit per la foto del blog 

4. S’està treballant en futures propostes a concretar 

 

 Comissió d’activitats: 

i. Exposa Sònia Rocafull 

1. Valoració primera sortida Treskatecnos molt positiva 

2. La propera sortida serà el diumenge 20 de Maig. Encara s’ha 

d’acabar de definir el lloc, valorant les impressions recollides 

(desnivell similar, circuit llarg/circuit curt, ...). 

3. Festa de Germanor i festa de l’esport: Es faran conjuntament 

el proper dissabte 2 de Juny. Al matí es farà la festa de l’esport 

i s’empalmarà al migdia –tarda –nit amb la festa de germanor. 

Hi haurà paellada popular i menú infantil i carpes per no 

torrar-nos. Es muntaran tallers per nens i pares i hi haurà fi de 

festa a càrrec del grup Pep Saltimbanqui i Tinet. El bar seguirà 

a càrrec d’alumnes. Es vendran tiquets amb força antelació per 

preveure els assistents amb temps. 

4. Sortides delegats per nivells a final de curs: es crearà un racó 

al blog per penjar les dates de cada nivell per donar visibilitat i 

així ajudar a programar-les i evitar coincidències. Ja no es farà 

reunió per aquest tema. 

5. Belluga el Soncet! Canya al Soncet! Fes ballar el Soncet! Es vol 

potenciar el gegant de l’escola, per això, es potenciarà amb 

dues idees basiques: 

a. Engrescar a pares i alumnes a fer ballar el Soncet en 

festes de l’escola, trobades de la ciutat, etc. Es liderarà 

per part d’una mare de l’escola.  

b. Possible projecte de tecnologia per canviar 

l’estructura del gegant per fer-la més lleugera, 

desmuntable, ... de cara al curs 2012/2013. 

c. Possible comissió Soncet pel curs vinent 

 

 Comissió xerrades: 

i. Exposa Jordi Camanyes 

1. Ja estan totes tancades per aquest curs. 

2. Es penjarà el calendari al blog. 
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3. N’hi ha d’emparaulades pel curs vinent pendents de concretar 

dates 

 

 Comissió solidària: 

i. Exposen Susanna Roig i Sonia Martínez 

1. Marató contra la pobresa: 

a. Proposta d’adherir-se a la Marató de TV3 contra la 

pobresa el proper 27 de Maig.  

b. Els de 4rt s’encarregaran de fer coques, etc per recollir 

diners per la Marató. Els hi servirà de pràctica per 

repetir-ho l’any següent pel viatge de fi de curs. 

2. Es planteja la possibilitat d’un projecte per sensibilitzar l’escola 

en vers la solidaritat. 

3. Es planteja dedicar una part del pressupost de l’Ampa a ajudar 

aquelles famílies que estiguin passant dificultats. La comissió 

treballarà un seguit de propostes en aquest sentit per 

presentar-les i debatre-les. 

4. S’acorda penjar al blog i al Facebook de l’Ampa, l’iniciatva de 

la Creu Roja d’intercanviar serveis de “modista” per menjar pel 

rebost solidari. 

5. Es planteja treballar conjuntament amb la comissió d’activitats 

per incloure, per exemple, tallers solidaris a properes festes de 

l’AMPA. Es pot organitzar a través de la Diputació. 

 

 Comissió Borsa de Treball: 

i. Exposa Carles Tomàs 

1. Actualment hi ha 18 inscrits. S’estan prestant serveis de reforç 

(1) i canguratge (2) amb molt bona acollida per part de les 

famílies sol·licitants. 

2. S’anima a les famílies a fer-ne ús:  

a. Necessites cangur per setmana santa? 

b. I per anar a veure el Barça? 

 Comissió 50 anys: 

i. Exposa Rosa Pastor. 

1. Aviat es disposarà del grup de Facebook pel 50 aniversari 

2. Es passarà a representats de cada promoció un escrit per 

distribuir per portar fotos, material, etc. 

3. Es faran notes de premsa 

4. Es farà reportatge a: Diari de la Torre:  

     http://www.diaridelatorre.com/ 

http://www.diaridelatorre.com/

