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REUNIÓ AMPA TECNOS 
 

 

Dilluns, 18 de març de 2013 

Hora: 9h 

 

Assistents: Gemma Elias (Tecnos), Jordi Pardo, Sònia Rocafull, Esther 

Sanjurjo, Gemma Elias, Antoni Escalas, Roger Grané, Imma Puigdellívol, Sílvia 

Comellas, Amàlia, Salvador Segura i Xavi Geis,  

 

S’excusen: Jordi Camanyes, Irina Regné, Gemma Garrido, Marc Molins, 

Verònica Garcia, Ruben Torrents,  Sònia Martínez, Txell Pujol, Carles León, 

Rosa Pastor, Òscar Hernàndez, Anna de Fàbregas, Javier Villares, Iolanda 

Montserrat, Carles Tomàs,  Arnau, Ferran Puertas, Jaume Pujolà, Sílvia 

Armenjach, Mònica Garriga, Maria Badia, Susana Roig i Vanessa Baños. 

 

TEMES TRACTATS 
  

 Lectura de l'acta anterior 

o S’aprova 

 

 Estat de comptes 

S’han presentat 418 rebuts a 16€, son 6.688€. Aquest curs hem passat 

52 rebuts més que el curs anterior. 

No hi ha dades de possibles rebuts retornats. 

 

 Valoració dels premis Enginy 

Es fa una valoració de la marxa dels premis. De moment, l’activitat és 

molt positiva, malgrat cal millorar l’aspecte dels entrenadors, el nombre 

d’integrants del grup, ...  

El dia 12 d’abril es fa una presentació oberta a tothom. Cada grup 

presenta el seu enginy.  
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El dia 3 de maig, coincidint amb el primer concert del 50 aniversari, es fa 

l’entrega de premis. 

 

 

 

 Informacions de les comissions 

o Xerrades 

Aquest dimecres 20 de març a les 8 del vespre, la xerrada de la 

Carme Buqué. Sembla ser que hi ha força gent 

Cal preparar el taller amb l’Anna Pizà. Es proposa uns dissabtes al 

matí amb inscripció prèvia. 

De cara el proper curs, detectar interessos per preparar altres 

tallers: cuina, cosir a màquina, fotografia, ... 

 

o Idiomes 

Les activitats amb l’escola d’idiomes, Ih, es fan difícils de coordinar 

per la disponibilitat de Ih.  

Es busquen pares/mares, .. per poder dur a terme activitats amb 

anglès.  

Es farà una proposta per fer alguna activitat a l’inici del tercer 

trimestre. 

La comissió es va reunir amb els responsables d’idiomes de 

l’escola per compartir el pla d’estudis de l’escola respecte l’anglès. 

 

o Activitats 

Els alumnes de primer i segon han fet les propostes de Sonceta. 

Aquesta setmana la voten els alumnes de primària per poder dur ja 

el disseny al Jordi Grau i tenir-lo de cara el final de curs. 

 

o Trescatecnos 

La sortida realitzada, van ser 40 persones i va anar molt i molt bé. 

Es una bona sortida per repetir en un futur (proposta de sortida 

d’inici de curs de l’any vinent. Es pot fer una ampliació de l’itinerari 
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pels més grans). La documentació la trobareu penjada al bloc per 

qui ho vulgui repetir, tant a nivell individual com a sortida de grup. 

Propera sortida el diumenge 12 de maig. 

 

o Comissió solidària 

De cara el tercer trimestre, proposar una recollida de roba. Es faria 

alguns divendres. 

 

o Activitats 

El mes de juny es fa l’acte commemoratiu dels 50 aniversari de 

l’escola, i es manté la proposta de fer-ho conjuntament amb la festa 

de germanor de l’AMPA. Cal concretar la data. 

Aquest dia es faria el bateig de la Sonceta.  

Es manté la proposta de fer la festa de l’esport al matí. 

La proposta de canviar el dinar per un sopar per evitar la calor. 

Les activitats s’iniciaran (en principi) cap a les 6 de la tarda. El 

sopar seria col·laboratiu, cada ú porta el sopar i l’AMPA posa la 

beguda.  

Caldrà MOLTS pares i mares per coordinar, preparar, pensar, ... 

la festa. Proposem de trobar-nos el dijous 11 d’abril, a les 9 del 

vespre al Social. 

Els alumnes de secundària proposaven de fer un dia de festa, dels 

grans organitzen activitats pels petits, dins del calendari lectiu 

 

 

 Informacions diverses: 

o Endreça espai AMPA 

 Cal llençar el material obsolet, bàsicament carpes i una TV. 

o Borsa de treball 

 No hi ha dades actualitzades 

o Comissió de comunicació 

 Malgrat no haver creat la comissió, cal valorar l’esforç que 

es fa per compartir el que fem a les xarxes socials i al bloc. 
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 Cal trobar alguns pares/mares amb ganes d’engegar 

aquesta comissió 

 

o Linkedin:  

 s’ha creat un grup “Tecnos conecta” a partir dels pares i 

mares de l’escola, per saber el que podem oferir i/o buscar 

allò que necessitem.  

 Tecnos Connecta és un grup de linkedin que vol recollir els 

perfils de professors, pares i mares de l’Escola Tecnos de 

Terrassa per oferir serveis professionals i fomentar el 

networking, creant una xarxa propera i coneguda de 

professionals de diferents àmbits. 

 

 

 

 

 

 Altres 

La AEC vol organitzar una federació d’associacions de pares i mares. Es 

proposa d’adherir-nos-hi, pel fet de que l’escola hi forma part. Les 

prestacions son les mateixes 

 

 

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

dilluns 15 d’abril a les 9 del vespre a l’escola. 

 

 

 

Xavi Geis 

Secretari 
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