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REUNIÓ AMPA TECNOS 

 

Dijous 24 de Maig de 2012 
Hora: 21h00 

Lloc: C/ Topete, 34 
 

ACTA DE LA REUNIÓ 

 

Assistents: Javier Villares, Imma Puigdellívol, Sílvia Armenjach, Irina Regné, Carles Tomàs, 

Roger Grané, Gemma Elias (Dire), Sònia Martínez, Sònia Rocafull, Sílvia Comellas, Salvador 

Segura, Marc Molins i Jordi Camanyes 

S’ecusen: Xavi Geis, Rubèn, Susanna Roig, Gemma Elias (mare), Vanessa Baños, Mònica 

Garriga, Òscar, Xell Pujol i Rosa Pastor 

 

PUNTS TRACTATS I ACORDS PRESOS 

 

 Aprovació de l’acta anterior 

 S’aprova 

 

 Punt fora d’agenda. 

 Es clarifica que la queixa rebuda per la suposada signatura reclamada per part 

d’un membre de l’Ampa i un de Caritas a una noia de 4rt d’ESO que participava 

en els berenar solidaris, és una confusió que ha aclarit la Gemma Elias avui 

directament amb els alumnes. L’únic paper signat va ser el rebut dels diners 

per disposar de canvi que es va deixar des de la “caixa” de l’escola el primer 

dia i que es van retornar a la “caixa” aquella mateixa tarda. La Gemma aclarirà 

aquest assumpte directament, però ha quedat clar que ni Caritas ni l’Ampa 

tenen res a veure en aquest desafortunat malentès. 
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 Rebuts quota AMPA 

 Exposa Roger Grané 

i. S´han abonat 368 rebuts, uns aproximadament 100 menys que l’any 

anterior, d’un total de 511 famílies. 

ii. S’estudiaran i analitzaran aquestes dades per extreure’n conclusions. 

iii. Recordar reforçar la comunicació de l’Ampa a les noves famílies que 

s’incorporin a la Tecnos el curs vinent. 

 

 Comunicació de cara al curs vinent 

 Es debat com es podria millorar la comunicació a les famílies de cara al curs 

vinent de tots aquells temes que es tracten a l’Ampa i de totes les iniciatives 

que es prenen (comissions, etc). 

 Amb les dades cedides pels pares a l’Ampa, es prepararà llistats de les famílies 

distribuïdes per classes per facilitar la feina de comunicació als delegats. 

 Es convoca a TOTS ELS DELEGATS a la darrera reunió del 21 de Juny, per tal 

d’explicar i compartir amb els altres delegats què fa cadascú com a delegat. 

 

 Comissions: 

S’acorda que totes les comissions faran a la darrera reunió d’aquest curs el 21/06/2012 

una valoració de com ha anat fins ara, així com propostes de canvis i millores de cara a 

l’any vinent. 

 Comissió de llengües estrangeres: 

i. Exposen Roger Grané i Irina Regné 

1. Valoració del darrer STORY TIME (22 assistents només nens) 

2. Es consolida el format amb grups petits que es mirarà 

d’ampliar-lo a altres nivells. 

3. Es treballarà en el calendari i pressupost del curs vinent. 

 Comissió d’activitats: 

i. Exposen Sònia Rocafull i Sílvia Comellas 

1. La segona sortida Treskatecnos que es va haver de suspendre 

pel mal temps es trasllada al curs vinent. 

2. Es planteja una possible sortida pel mes de Juliol, 

probablement un dia del cap de setmana de 14, 15 de Juliol, 

amb la possibilitat de fer una ser nocturna. 

3. Festa de Germanor i festa de l’esport del 2 de Juny.  

a. L’escola estarà oberta tot el dia. 

b. Es podran comprar tiquets pel dinar fins el dia abans 

(01/06/2012). 
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c. S’explica de nou que s’ha buscat fer un canvi de 

format de la festa per obrir-la més a totes les edats 

d’alumnes de l’escola i amb activitats més 

participatives com l’encanyissada – vegeu: 

www.lobrador.net/wgestludic/ 

http://www.tecnos.cat/ampa/ a la comissió d’activitats 

trobareu l’agenda 

 Comissió xerrades: 

i. Exposa Jordi Camanyes 

1. El dia 23 de Maig es va fer la darrera xerrada programada per 

aquet curs. 

2. Es treballarà per tancar a principis de curs una agenda de 

xerrades per tot el curs vinent. 

 Comissió solidària: 

i. Exposa Sonia Martínez 

1. Marató contra la pobresa: 

a. Èxit total dels berenars solidaris (només el darrer dia 

es van recaptar 150€) 

b. Els alumnes de 4rt d’ESO estan molt engrescats i hi ha 

molts col·laboradors. 

 Comissió Borsa de Treball: 

i. Exposa Carles Tomàs 

1. Actualment hi ha 22 inscrits. S’estan prestant serveis de reforç 

(5) i canguratges (3). 

2. S’ha enquestat els usuaris del servei constant per part dels 

professors que han detectat millora en els alumnes que reben 

reforç i per part dels pares que utilitzen el canguratge que 

repeteixen. 

 Altres 

 S’han rebut consultes per part de pares interessant-se en com afecten les 

“retallades” a l’escola concertada. La Gemma Elias indica que els sous dels 

mestres, les subvencions i les ratios se n’han vist afectats directament. Es 

tractarà aquest punt més a fons en la reunió del consell escolar prevista pel 

dilluns 4 de Juny de 2012. 

http://www.lobrador.net/wgestludic/
http://www.tecnos.cat/ampa/

