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REUNIÓ AMPA TECNOS 
 

 

Dilluns, 15 d’abril de 2013 

Hora: 9h 

 

Assistents: Jordi Pardo, Verònica Garcia, Sònia Rocafull, Carles Tomàs,  

Esther Sanjurjo, Gemma Elias, Roger Grané, Imma Puigdellívol, Irina Regné, 

Anna de Fàbregas, Javier Villares, Salvador Segura i Xavi Geis,  

 

S’excusen: Gemma Elias (Tecnos), Sílvia Comellas, Antoni Escalas, Jordi 

Camanyes, Amàlia, Gemma Garrido, Marc Molins, Ruben Torrents,  Sònia 

Martínez, Txell Pujol, Carles León, Rosa Pastor, Òscar Hernàndez, Iolanda 

Montserrat, Arnau, Ferran Puertas, Jaume Pujolà, Sílvia Armenjach, Mònica 

Garriga, Maria Badia, Susana Roig i Vanessa Baños. 

 

TEMES TRACTATS 
  

Avui, excepcionalment, ens reunim al Social, per la impossibilitat de trobar-nos 

a l’escola. 
 

 Lectura de l'acta anterior 

o S’aprova 

 

 Proposta per la festa de la germanor del proper dia 8 de juny 

o S’ajunta la festa amb el darrer acte dels 50 anys i la festa de 

l’esport 

o Al matí hi ha el concert de migdies musicals al conservatori. 

o A les 3 de la tarda, inici de les activitats d’esport. 

o 7 actuació de Gimjazz i a ¼ de 8 desfilada 

o Després, iniciar la part més festiva, amb el Bateig de la Sonceta (el 

Jordi ho coordina amb l’escola i les colles geganteres). 
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Complementar amb una actuació, si cal. (la Sònia ho comenta amb 

l’escola). 

o Sopar, cap a 2/4 de 9 o les 9: 

 Col·laborar amb el restaurant la trobada per tal de 

complementar el que es pugui dur de casa (Ester). 

 També es comenta de decorar les taules i el pati de 

secundària (Ester i Verònica), així com il·luminar-lo 

(escola) 

 Treure el pastís de carnaval i fer un pastís amb espelmes 

(Verònica i comissió “costureres”), que ens serviran de 

postres. 

 Cal llogar cadires i taules (Ruben) 

 Caldrà fer la gestió de tiquets. 

 També es proposa de fer la medalla per donar als nens de 

la festa de l’esport i fer un detall de caramel (tipus medalla) 

pel sopar. (Carles) 

o Actuació de “festa major”. (cal demanar permís) 

o Comunicació: (Sònia) 

 Fer uns petits fulls per entregar als alumnes (3 de maig) 

 Recolzar amb un correu, per comprar els tiquets abans del 

22 de maig. 

 

 20 de maig canvi de data per la reunió de l'Ampa ja que és festiu. 

Es proposa d’adelantar la reunió al dilluns 13 de maig. 

 

 Taller de linkedin programar el dia 

La Sònia parla amb la noia responsable per poder fer el taller la setmana 

del 6 de maig. 

 

 

 

 

 
http://www.tecnos.cat/ampa/category/comissio-borsa-de-treball/ 
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 Premis Enginy valoració 

El divendres 3 de maig, es fa l’acte d’entrega de premis dins del primer 

concert organitzat per l’escola. 

Es va fer una bona valoració de tota l’activitat així com la presentació 

dels equips davant del jurat. 

 

 Casals / Colònies 

S’ofereix aquest curs el casal d’estiu amb llengua anglesa. 

Es comenta el fet de que el casal s’acabi el 22 de juliol. 

 

 Estat de comptes per tenir present la festa de germanor 

Hem ingressat els rebuts de l’AMPA 

 

 

 Informacions de les comissions 

o Xerrades 

 Falta concretar el taller amb l’Anna Pizzà 

 

o Idiomes 

 Hi ha previstes una activitat pensada per alumnes de sisè, 

pel 26 d’abril. 

 Es fa la proposta d’iniciar algun contacte amb les 

universitats per oferir l’activitat a estudiants que estiguin 

aquí i que mostrin una competència cap a la comunicació 

amb infants.  

 

o Trescatecnos 

Propera sortida el diumenge 12 de maig. Es va a Montserrat des de 

l’Aeri: opció de pujar a peu o amb l’aeri. 

 

o Comissió solidària 

Es fa la proposta de fer una recollida de roba, aprofitant el canvi de 

temporada d’ara. 
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Es proposa de fer-ho el 26 d’abril i el 3 de maig 

 

 Informacions diverses: 

o Endreça espai AMPA 

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

o Borsa de treball 

 Hi ha hagut 4 altes  i 2 noves demandes 

 De cara la propera reunió, el Carles porta un resum de la 

borsa d’aquest any. 

 

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

dilluns 13 de maig a les 9 del vespre a l’escola. 

 

 

 

Xavi Geis 

Secretari 
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