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REUNIÓ AMPA TECNOS 
 

 

Dilluns, 19 de novembre de 2012 

Hora: 9h 

 

Assistents: Gemma Elias (Tecnos), Sònia Rocafull, Jaume Pujolà, Esther 

Sanjurjo, Gemma Garrido, Iolanda Montserrat, Gemma Elias, Anna de 

Fàbregas, Xavier Villares, Antoni Escalas, Jordi Pardo, Verònica Garcia, Jordi 

Camanyes, Marc Molins, Salvador Segura, Roger Grané,  Irina Regné i Xavi 

Geis. 

 

S’excusen: Sílvia Armenjach, Mònica Garriga, Arnau, Sílvia, Ruben Torrents,  

Carles León, Rosa Pastor, Txell Pujol, Òscar Hernàndez, Maria Badia, Ferran 

Puertas, Sònia Martínez, Carles Tomàs,  Susana Roig i Vanessa Baños. 

 

TEMES TRACTATS 

 

 BALANÇ DE L’ASSEMBLEA. 

o Es fa un balanç positiu 

o Davant de la proposta de l’assemblea per invertir part del 

pressupost de l’AMPA a crear un premi. 

Aprofitant el 50 aniversari de l’escola, proposta d’instaurar un 

premi adreçat cap a l’emprenedoria, aprofitant la part 

econòmica de superàvit de l’exercici anterior de l’AMPA. 

S’obre un debat sobre la continuïtat d’aquest premi, el 

possible públic al qual l’adrecem, la iniciativa, .... 

Creiem que dona un valor afegit a la feina de l’AMPA. 

S’acorda crear un grup de treball per fer una proposta de 

premi. L’Anna de Fàbregas lidera aquest grup, que s’ampliarà 

amb totes les persones interessades. 

S’obre una adreça de correu: premisampa@tecnos.cat 
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 ACLARIMENT SOBRE EL RELLEU DELS MEMBRES DEL CONSELL 

ESCOLAR. 

o Hi ha l’Òscar i l’Anna Pizà son membres del consell com a 

representants de les famílies escollits fa dos anys, i el Cesc fa 

quatre anys. Per tant aquest curs, quan s’obri el plaç, si hi ha algun 

pare/mare interessat i si no hi ha el Cesc disposat a continuar. 

o Per part de l’AMPA, s’incorpora el Xavi Geis en substitució del 

Roger Grané. 

 

 

 INFORMES DE LES COMISSIONS 

o Idiomes: 

§ Divendres 30 de novembre 

§ Es farà una sessió pels més petits i gestionada per les 

mateixes famílies. Es limitarà l’assistència a 30 nens/es.  

o Xerrades i tallers: 

§ Per la xerrada del Victor Küppers, estem a 327 persones 

inscrites entre l’escola el Cim i la Tecnos. 

§ Finalment es fa a l’auditori. 

§ La següent xerrada va a càrrec de l’Anna Pizà sobre 

primers auxilis. 

o Solidaria: 

§ La Marató de TV3: 

•  ja s’ha posat en funcionament. Es decoren fulles de 

magnòlia per vendre, com l’any passat les llufes, 

amb la idea de que serveixin per poar a l’arbre. 

• El dia 15 o 16 de desembre (la Marató és el 16, 

diumenge), es munta la parada per vendre. Des de 

l’escola es gestiona el permís i des de l’AMPA fem 

un horari pels torns de voluntaris (poden anar 

acompanyats dels nens i nenes per poder 

traspassar el valor de la feina que han fet a l’escola i 
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a casa). La Sònia Casas, scasas@tecnos.cat 

coordina aquesta llista.  

§ Recollida de joguines i material escolar: es presenta una 

carta per ser repartida i editada al bloc. (dies 13, 14 i 20 i 

21 de desembre) 

§ Recollida de roba: es farà una proposta per fer una 

recollida cap a la fundació Busquets. 

o Borsa de treball: 

§ Es manté l’activitat en els nivells del curs passat. 

o Activitats: 

§ Carnestoltes: 

• Ens presentem a la rua de diumenge seguint el fil 

que realitza l’escola arrel del 50 aniversari. 

• Es vol que surti el gegant de l’escola. El Jordi Grau 

vindrà a mirar que cal fer-li. 

• Des de la colla dels geganters s’han ofert a dur els 

gegants amb bata del 50 aniversari de la Tecnos, 

tant dissabte com diumenge, que ens 

acompanyarien. 

o Loteria: 

§ Gaire bé no en queda. 

§ No hi ha possibilitat de comprar-ne més. 

o 50 aniversari 

§ Hi ha un bloc i una web específica de la festa 

• http://www.50anystecnos.com/ 

o WEB, BLOC, ... 

 

 DELEGATS DE CLASSES 

o Cal recollir els noms dels delegats o delegades de cada una de les 

classes.  

o Cal revisar el llistat que hi ha penjat a l’apartat del bloc. En cas de 

canvis, enviar correu a ampa@tecnos.cat 

 

 ALTRES 
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o Estem pendents de girar els rebuts un cop estiguin revisades les 

dades, a poder ser abans de Nadal. 

o Fer un correu avisant del proper pagament de la quota de l’AMPA i 

en aquest posar la butlleta per associar-se aquells que no rebin el 

rebut. 

 

 

 

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

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

 

 

 

Xavi Geis 

Co-secretari 
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