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REUNIÓ AMPA TECNOS 
 

 

Dijous, 26 d’abril de 2012 

Hora: 9h 

 

Assistents: Gemma Elias (Tecnos), Imma Puigdellívol, Carles Tomàs, Gemma 

Elias, Silvia Comellas, Susana Roig, Roger Grané, Rubén Torrents, Sònia 

Rocafull, Sònia, Jordi Camanyes i Xavi Geis 

 

S’excusen: Marc Molins, Oscar Hernàndez, Mònica Garriga, Irina Regné, 

Iolanda Montserrat, Salvador Segura, Carles León, Rosa Pastor, Txell Pujol  i 

Vanessa Baños. 

 

TEMES TRACTATS 
 

 Aprovació de l'acta anterior  

S’aprova 

 

 Conclusions per comissions de l’any:  

o Comissió de xerrades ... i tallers? 

§ Objectius: 

• Més gent a les xerrades 

• Crear caliu entre els assistents 

• Mirar de ser referents 

• No tantes xerrades (han estat una per mes).  

• Fixar un calendari a principi d’any. 

• Ja hi ha força xerrades tancades. Octubre, final 

novembre,  

• Donar més informació de cada xerrada 

• Mirar d’arribar als interessos dels pares/mares 
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• Mirar d’implicar als tutors del cicle/edats a qui 

creiem que interessi més. 

• Idea d’iniciar “tallers” tant per pares com per nens. 

De cara el proper curs caldrà organitzar-ho i fer 

propostes (taller emprenedors, cuina, Mª Jesus 

Comelles, ...) Si son tallers més dirigits al nens, que 

vagi més lligat a activitats o proposta de crear un 

grup de taller per nens. 

o Comissió solidari 

§ S’ha fet activitats: recollides joguines, marató, berenars 

solidaris, recollida d’aliments, .. 

§ Proposta de consolidar el que s’està fent 

§ Oberts al que sorgeixi, tot i ser dues persones a la 

comissió. 

§ Caldria explicar els èxits aconseguits per la comissió. 

o Comissió llengües estrangeres 

§ Idea de seguir amb el mateix format. 

§ Consolidar els Story time i anar-ho dimensionant. (dues 

activitats paral·leles segons edats, dies diferents, ...) 

o Comissió activitats 

§ Seguir una línia continuista 

§ Propera sortida Treskatecnos: 14 de juliol a l’Obac 

(nocturna) 

§ Hem tancat ja un calendari de sortides. 3 sortides 

§ Xocolatada de carnestoltes: mantenir-ho 

§ De cara el proper curs, coincidint amb el 50 anys de la 

Tecnos, proposar de fer rua. (10 de febrer). Proposta de 

que no sigui cada any. (crear comissió i coordinada amb 

l’escola) 

§ Festa de germanor: 

• Bé però alguna activitat per nens més petits (Guixot 

de 8) 

• Fer l’activitat al mateix lloc on es mengi. 

• Faltava beure i va sobrar menjar 
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• Posar un locutor que guies 

• Ritme massa ràpid. Cal relaxar el ritme 

• Equip de so 

• Ja la idea de repetir l’esquema (si no coincideix 

amb un sopar de 50 anys). Es valorarà la 

possibilitat de passar-ho tot a la tarda (festa de 

l’esport i festa germanor), o la festa començar-la a 

la tarda (els tiquets ja ens “lliguen” a la gent) 

§ No ha funcionat la coordinació amb les sortides de classe. 

Caldria espaiar-les més en el temps.  

§ Mirar d’implicar el màxim de famílies a l’AMPA. 

o Comissió borsa de treball 

§ Tenim 23 nois/noies com a mestres/cangurs. 

§ Hem tingut 10 demandes: 5 classes i 5 cangurs 

§ Objectiu proper curs: 

• Consolidar el que s’ha fet ara 

• Fer públic els serveis que els mateixos pares/mares 

poden oferir (advocats, arquitectes, ..) Linkedin (Si 

cal obrir un curs per explicar aquesta eina). 

Possibilitat de fer-ho a la web de l’escola, ... 

o Comissió comunicació? 

§ Aquest any la Sònia ha dut més la comunicació més altres 

comissions. 

§ Establir la persona/es que publiquen les informacions, 

mantenen el bloc i Facebook al dia, gestionen el correu 

electrònic, ... 

o Comissió soncet? 

§ Aquest curs hi havia la idea però no s’ha activat 

o Proposem obrir les llistes per afegir-se a les comissions.  

 Funció de Delegat (definició) 

o Cal treballar amb aquestes funcions. 

o Cal començar de nou i a les reunions de principi de curs animar 

als delegats o convidar-ne a nous. 

o Delegat de classe vs delegat Ampa 
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 Repàs del tríptic:  

o la Sònia i la Susana farán la revisió, s’imprimirà per tenir-ho de 

cara les reunions de principi de curs. 

 Assistir a la reunió  

 Compromís comunicació a l’Ampa. 

o Presentació a la reunió del dia 3 de juliol als pares i mares de P3 

§ Delegats: explicar funcions i animar a qui s’hi vol implicar. 

§ Power point amb el tríptic (explicar comissions, objectius, 

contingut, ...) 

§ Valoració del curs  

§ Fan la presentació el Carles, el Salva i la Sònia. 

o A cada reunió de principi de curs (reunions d’aula) repetir 

aquesta informació. 

 Quota de l’AMPA, anàlisi dels rebuts i estat de comptes després de la 

Festa 

o És molt difícil saber quines famílies no son socis de l’AMPA i per 

tant fer una campanya d’explicar el que els hi podem oferir. 

o Es proposa de congelar la quota de cara el proper curs. 

o Estat de comptes:  

§ Ingressos 7.866,13€ 

§ Despeses: 6.445,33€ 

§ Balanç a dia d’avui (amb l’acumulat d’exercicis anteriors i 

alguna petita nota per apuntar): +4.490,82€ 

 Dates de les properes reunions de curs 2012-2013, proposem els tercer 

dilluns de mes a les 9 del vespre. (data de l’assemblea fem coincidir 

amb reunió ampa?)... Comunicació a principis de curs del calendari al 

bloc. 17 de setembre 

 Representants al consell escolar: 

o Comunicació bi-direccional amb possibilitat de tenir l’acta prèvia 

a la reunió del consell per poder incloure, si cal, punt Ampa.  

o Cal renovació de càrrecs? 

o Ho parlem al setembre 
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 Arreglar el quarto de l’Ampa 

o Es proposa d’endreçar el quarto que tenim i tirar el que no 

serveixi. 

o Es proposa de comprar unes prestatgeries. 

o S’ofereix el Xavi 

 
 

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

dilluns 17 de setembre a les 9 del vespre a l’escola. 

 

 

 

Xavi Geis 

Co-secretari 


