
 

 

 

ACTA ASSEMBLEA GENERAL AMPA – TECNOS 
 

5 de novembre de 2012 

 

 
Iniciem la reunió, a ¼ de 10 del vespre de la data indicada més amunt, amb l’assistència 

de 15 pares i mares de l’escola, amb el següent ordre del dia: 

 

LECTURA DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA ANTERIOR 
S’aprova 

 

BALANÇ ACTIVITATS CURS 2011-12 
COMISSIÓ ACTIVITATS 

 Es consolida les activitats esportives de pares i mares entre setmana 

 Creació Treskatecnos. Tres sortides. Força éxit d’assistència 

 Nou model de festa de l’AMPA.  

 Coordinació a les sortides de curs amb els delegats de les classes 

 Xocolatada carnestoltes 

 

COMISIÓ XERRADES 

 Se n’han realitzat un total 5 i ja n’hi ha de preparades de cara aquest curs 

 

COMISSIÓ LLENGUES EXTRANGERES 

 Han fet dos story Time 

 

COMIISSIÓ SOLIDÀRIA 

 Recollida joguines de Nadal 

 Col·laboració Marató TV3 
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 Col·laboració amb la Marató de la pobresa. Es van recollir 385,50€. 

 

 

COMISSIÓ BORSA DE TREBALL 

 S’ha iniciat amb 34 inscrits i 13 serveis demanats 

 

COMISSIÓ LOTERIA 

 Es va vendre tota 

 Es va recaptar 840€ 

 Es van vendre 3000€ 

 

COMISSIÓ 50 ANIVERSARI DE L’ESCOLA 

 S’ha treballat conjuntament amb l’escola 

 

ASPECTES GENERALS 

 S’ha creat un díptic i s’ha presentat a les reunions de pares 

 S’ha potenciat i es vol potenciar la figura del delegat 

 Creació i actualització periòdica dels canals de comunicació: bloc i Facebook. 

 Actualització de material gràfic a la galeria de fotos de l’escola. 

 S’ha establert un calendari de reunions mensuals de l’AMPA i reunions de 

comissions 

 S’ha creat una base de dades per donar compliment a la llei de protecció de dades 

 

 

BALANÇ ECONÒMIC CURS 2011-12: 
 Es fa la repassada de l'estat de comptes. S'inicia el curs amb un saldo de 3070,02€ 

i el balanç final és de 4473,12€ 

 ses i ingressos dels darrers deu cursos, Es presenta una comparativa de les despe

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

darrers 5 anys. 

 assar de 459 quotes presentades al banc a les 366 d’aquest Es valora el fet de p

curs. Pot ser a causa de que ha calgut fer de nou la base de dades i algunes 

famílies han optat per no fer-se’n socis o per manca d’informació. Cal fer un 

seguiment d’aquest fet. 
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 sposició de l’escola el diferencial positiu (tendal pel pati, Proposta de posar a di

projecte informàtic, ...) o bé directament o bé per les diferents comissions (comprar 

més carpes, ponents de renom per les xerrades, un gegant nou en motiu dels 50 

aniversaris, pel carnestoltes, ...). Es parlarà amb coordinació amb l’escola. 

 

PRESSUPOST CURS 2012-13: 

S’aprova. 

 

 Re activar al màxim les famílies associades. Creació d’una butlleta electrònica on 

també es puguin recollir el fet del perquè no es fan socis. 

 nar resposta a les noves 

 

RESENTACIÓ DE LES COMISSIONS: 

OTERIA 

Proposta d’incrementar les partides econòmiques per do

activitats i propostes de les diferents comissions. 

 

P
 

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

d'aquest Nadal. És el 01.050. 

 S'ha comprat 3000€ 

 Integrants: Roger Grané 

 

0 ANIVERSARI DE L'ESCOLA 5
 Seguir treballant conjuntament amb l'escola per organitzar i potenciar activitats per 

commemorar l'aniversari. 

 r realitzar la festa de final de curs, la festa de germanor Organitzar o col·laborar pe

amb la del final dels actes del 50 aniversari 

 Correu de contacte: ampa@tecnos.cat 

 Integrants: Rosa Pastor i Jordi Camanyes. 

 

CTIVITATS 
 

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

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

otiu del 50 o Participació, el diumenge, a la festa de Carnestoltes amb m

aniversari. Ens coordinarem amb l’equip de mestres. Cal fer una crida per 

ser força persones en aquesta activitat. La primera reunió el 15 de 

novembre, a les 9 del vespre al social (c/ Fontvella, 40) 

Seguir amb la xocolatada del divendres de carnaval. o 

rtides de classe amb els delegats 

 cada trimestre. Ja 

o Activita ol, bàsquet i pilates 

o Sortides i activitats:  

 coordinació so

 consolidar les excursions del Treskatecnos. Un

s’ha fet la primera al Sui 

ts per pares i mares: futb

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

monogràfics a les reunions ordinàries de l'AMPA 

 Correu de contacte: activitats@tecnos.cat 

 Integrants: Ruben, Cesc, Silvia, Xavi i Sònia. 

 

ERRADES X
 Es limita  a un màxim de dues xerrades al trimestre. La primera, del Victor Kúpers 

és un èxit d’inscripció. 

 xerrades@tecnos.catEn el correu electrònic es poden enviar propostes:  

ganització o Proposta de anunciar el calendari anual de les xerrades per la or

familiar. 

 Integra i Camanyes, Sílvia Comellas, Gemma Elias, Sònia Rocafull. 

 

REA DE TREBALL SOLIDARI: 

nts: Jord

 

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

 Col·laborar amb campanyes de recollida de joguines. 

 Fer arribar aliments al banc d’aliments. 

 Altres propostes que sorgeixin. 

 Correu de contacte: solidari@tecnos.cat 

 Integrant

 

 

s: Salvador Segura, Susanna Roig i Sònia Martínez. 
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GRUP DE LLENGÜES ESTRANGERES 
 Consolidar i ampliar les activitats del Story Time, adaptades a les diferents edats i 

obertes als pares/mares 

 El primer, el divendres 30 de novembre. 

 es@tecnos.catCorreu de contacte: idiom  

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

 

 

ORSA DE TREBALL 

Pujol. 

B
 Consolidar aquesta iniciativa: 

 alumnes grans i ex-alumnes que estiguin cursant un mòdul 

niversitària i que vulguin fer classes de repàs o  

o 

o ça de correu electrònic: 

o Adreçat a

superior o una carrera u

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 de l’adre

xerrades@tecnos.cat 

o Funcionament: 

 Es demana un petit currículum als alumnes que s'ofereixen per fer 

angurs. Aquest serà valorat conjuntament amb mestres de 

 

umnes de batxillerat). 

. 

classes o c

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 al

 Per complir amb la Llei de Protecció de Dades, els candidats han de 

donar el seu consentiment per fer públiques algunes dades

 Integrants

 

COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ: COM ES FA VISIBLE TOT PLEGAT? 

: Carles Tomàs 

 Mirar de potenciar encara més la figura dels delegats per fer visible el que es fa i 

s actes de cada promocionar la participació. A tots els delegats, se'ls enviarà le

reunió tot demanant que ho enviïn a la classe que representen. 

 Elaborar una enquesta per repartir “directament” per saber l’estat de satisfacció 

envers les activitats que organitzem. 

 Fer una comunicació preguntant a cada família si saben si son socis de l’AMPA. 
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 Es mante el bloc de l’AMPA , http://tecnos.cat/ampa/ una pàgina al Facebook. 

http://www.facebook.com/AmpaTecnos 

 Integrants: Sònia Rocafull, Carles León, Susana Roig, Jordi Pardo 

 Es crea un correu: comunicacio@tecnos.cat 

 

 

 

CONFIRMACIÓ / RENOVACIÓ CÀRRECS DE LA JUNTA DE L’AMPA 
i ha renovació de càrrecs a la representació de l’AMPA  al Consell Escolar. Segueix el 

esc Soler, deixa el consell el Roger Grané i entra el Xavi Geis. 

Salva 

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

avi Geis Balagué 

ecretari 

H

C

Es confirmen els càrrecs de la junta de l’AMPA: Sònia Rocafull (presidència), 

Segura (vice president), Roger Grané (tresorer), Jordi Camanyes (vocal) i Xavi Geis 

(secretari) 

 

 

PRECS I 
S

 

 

Sense cap més tema a tractar es tanca la reunió 3/4 d’11 del vespre. 

 

 

 

 

 

X

S
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