
 

REUNIÓ AMPA TECNOS 
 

 

Dijous, 26 d’abril de 2012 

Hora: 9h 

 

Assistents: Gemma Elias (Tecnos), Irina Regné, Iolanda Montserrat, Imma 

Puigdellívol, Carles Tomàs, Oscar Hernàndez, Gemma Elias, Mònica Garriga, 

Salvador Segura, Silvia Comellas, Rubén Torrents, Sònia Rocafull, Jordi 

Camanyes i Xavi Geis 

 

S’excusen: Marc Molins, Roger Grané, Carles León, Rosa Pastor, Txell Pujol,  

Susana Roig i Vanessa Baños. 

 

TEMES TRACTATS 
 Aprovació acta anterior 

S’aprova. 

 

 INFORMACIONS DIVERSES: 

o Actualització dades AMPA a l’ajuntament 

S’ha portat la documentació per tal de que s’actualitzi. 

o Assegurança 

Tenim resposta de les cobertures de la FAPAC. Ho donem, de 

moment per tancat 

o Gestió dels rebuts 

Sembla ser que de moment hi ha menys famílies que s’han 

apuntat a l’AMPA. Cal veure també el nº de rebuts retornats. 



Seria bo que el Roger passés un llistat als delegats de cada 

classe amb les famílies que son sòcies, per tal de fer-ne un 

seguiment a les activitats i animar als qui no ho son. 

o ALTRES 

Es va presentar una instància telemàtica a l’ajuntament respecte 

al trànsit i la velocitat excessiva al carrer Sant Jaume. També es 

va fer al servei 010 i al departament de la Via Pública. De moment 

no tenim resposta. Ho ha gestionat al Rubén.  

Es va fer entrega de les signatures de la campanya “escola en 

català”. S’informa que el dissabte 28 d’abril, a les 7 de la tarda hi 

ha concentracions als diferents ajuntaments 

 CASAL D’ESTIU 

Aquest any, degut a les obres de millora de l’escola, no es 

considera segur i oportú oferir les activitats d’esplai d’estiu. 

Passarem, a partir del bloc de l’AMPA, diferents casals que 

s’ofereixen a la ciutat i que, en principi, son de qualitat. En cap cas 

es dirà que son els recomanats per l’AMPA, sinó que tant sols és 

un recull. 

 Breu posada en comú de la feina dels diferents grups : 

o llengües estrangeres  

§ Han parlat amb les mestres d’IH i diuen: 

• 18 de maig, propera activitat. (aquest cop de P4 a 

2n). Darrera activitat del curs. 

• fer activitats amb un màxim de 20 nens. 

• Activitat tancada als nens 

• Proposen fer dues sessions cada dia (de 1/4 de 6 a 

¾ de 6 i de ¾ de 6 a  ¼ de 7.) 

• Cal fer inscripció prèvia (a les 5 de la tarda repartir 

tiquets. Semblant al sistema de la Biblioteca central) 



§ De cara el proper curs, cal seguir treballant i oferir-ho a 

diferents escoles d’idiomes. 

o Propostes comissió activitats 

§ El proper 20 de maig (diumenge), sortida del Treskatecnos. 

Anem al Pla de la Calma (Montseny). S’elabora una 

banderola per fer la foto de grup al cim. La dinàmica vol ser 

molt senzilla: no hi ha inscripció prèvia, recorregut senzill, 

punt de trobada comú, cada ú porta el dinar, ... 

§ Festa de germanor: ja ho tenim força lligat. 

• Falta concretar la venda de tiquets. Calen mares i 

pares per vendre’ls. Els dies de venda son: 11, 18 i 

25 de maig, a les 5 de la tarda. De moment hi ha el 

Rubén Torrents, Imma (el dia 25), .. 

• Preu dinar: 8€ adults i 5€ nens 

• Es compraran carpes noves pel sol. Possibilitat de 

mirar d’aconseguir una tarima. S’obre la possibilitat 

de comprar les carpes i la tarima conjuntament amb 

l’escola. 

§ Sortides de classe: 

• No ha funcionat massa la informació cap el bloc. 

Tant sols hi ha dues classes que han informat. 

• Caldria reorganitzar el funcionament dels delegats 

de cara el proper curs. 

• Enviar un @ als delegats informant de les sortides 

que ja tenen data. (Sònia) 

o Grup xerrades 

§ S’ha anul·lat la xerrada dels primers auxilis. Es deixa pel 

proper curs. (segon trimestre) 

§ Es valora la poca assistència a la xerrada del Santi Rius. 

Pot ser una cada més pot ser massa seguit. També es va 

haver de moure en diverses ocasions. 

§ 23 de maig propera xerrada del Toni Argent. 

§ De moment, a l’octubre, ja tenim el Víctor Kupper. 

(segurament demanarem inscripció prèvia). 

 



 

o Solidari 

§ Marató de la pobresa de TV3: s’organitzen berenars (els 

alumnes fan els berenars, a casa, o divendres a la tarda 

amb l’ajuda de famílies de l’AMPA) i es vendran. 

§ Possibles dates: 11, 18 i 25 de maig. 

§ Cal buscar persones responsables: Salva Segura, Mònica 

Garriga, ... 

§ Recollida d’aliments pel banc d’aliments: des de l’escola es 

promociona l’activitat. 

o Borsa de treball: 

§ Tenim 22 inscrits (18 noies i 4 nois). 

§ Hem “cobert” 8 serveis: 5 classes particulars i 3 cangurs. 

§ Es proposa demanar a les famílies com els hi ha anat. 

§ Animem a donar a conèixer aquest servei. 

o 50 anys escola: 

§ No hi ha novetats. 

§ Cal tenir l’escrit de “crida” als antics alumnes a les xarxes 

socials. La Gemma ho comenta a la Rosa Pastor per 

gestionar-ho. 

 

 ALTRES 

o Es demana la possibilitat d’ampliar/flexibilitzar l’horari 

d’entrevistes. Davant dels fets extraordinaris s’atenen d’aquesta 

manera. Davant de possibles queixes, cal fer-ho arribar a la 

direcció. 

o S’aclareix que si una família ha d’utilitzar el servei de matiners per 

entrevista, aquest servei és gratuït. 

 

Sense res més a comentar, es tanca la reunió i es recorda la propera reunió, el 

dijous 24 de maig a les 9 del vespre a l’escola. 

 

Xavi Geis 

Co-secretari 


