
REUNIÓ AMPA TECNOS
Dilluns 13 de Maig de 2013

Hora: 9 del vespre
Lloc: C/ Topete, 34

ACTA DE LA REUNIÓ
Assistents : Gemma Elias (Dire), Sònia Rocafull, Roger Grané, Carles Tomàs, Verónica 
Garcia, Jordi Pardo, Esther Sanjurjo, Susanna Roig, Mònica Garriga i Jordi Camanyes
S’ecusen : Silvia, Armenjach i Xavi Geis

PUNTS TRACTATS I ACORDS PRESOS

• Aprovació de l’acta anterior
 S’aprova

• Festa de ... germanor?

 Li busquem nom per la festa. Feu les vostres propostes al Facebook de 
l'Ampa.  Després  es  podran  votar  i  escollir  la  que  més  ens  agradi.  El 
guanyador tindrà premi ...

 Recordeu que serà un dia farcit d'activitats, doncs s’ajunta la festa amb el 
darrer  acte  dels  50 anys  i  la  festa  de l’esport.  Es  preveu (la  Gemma 
“dire” passarà l'horari final). A titol orientatiu:

i. Al matí (inici a les deu i fi a la una) hi haurà:
i.1. Festa de l'esport
i.2. Concert de migdies musicals al conservatori.

ii. A la tarda:
ii.1. Apartir  de  quarts  de  6  més  esport  entre  pares, 

alumnes i mestres
ii.2. a les 7 Gimjazz
ii.3. a 2/4 de 8 desfilada
ii.4. 3/4 de 8 bateig de la Sonceta
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ii.5. Cap a 2/4 de 9, la Su ens prepararà un sopar de 
luxe. El preu dels tiquets serà de 10 € els adults i 5 € els 
nens.

ii.6. Del pastís se n'encarrega la Verònica.
ii.7. Després  hi  haurà  música,  amb  “cantants”  de 

l'escola i un grup d'animació

 Logística:
i. Caramels / medalla per la festa de l'esport. El Carles ja ho té lligat

ii. Cal demanar permís a l'Ajuntament per la festa (se li demanarà de 
fer-ho a la Sònia Casas)

iii. Beguda pel sopar. El Carles ja ho té coordinat.
iv. Taules i cadires. Tancat
v. Caldrà  gent  pels  preparatius  (taules,  …).  Es  demanaran 

voluntaris.
vi. Tiquets:

vi.1. Es  vendran  els  tiquets  els  següents  dies.  També 
caldran voluntaris:

vi.1.a. Dijous 23 de Maig
vi.1.b. Divendres 24 de Maig
vi.1.c. Dijous 30 de Maig
vi.1.d. Divendres 31 de Maig

Propera reunió per seguir preparant lafesta serà el dimart 21 de Maig a les 9  
del vespre al Social.

• Comissions:

 Xerrades / Escola de pares: 
i. Taller  de  primers  auxilis  (Anna Pizà).  Es  programarà  pel  curs 

vinent.
ii. Taller Linkedin

ii.1. Se'n fa una valoració molt positiva. Aprofiteu per 
afegir-vos al  grup de la Tecnos (Tecnos connecta),  pots 
trobar el professional que estaves buscant.

 Borsa de treball. 
i. S'actualitzen les ofertes de classes de reforç i de canguratges.

 Activitats:
i. Treskatecnos.

i.1. La sortida del diumenge 12 de Maig a Montserrat va ser 
un premi a l'esforç de la pujada!

i.2. La propera segurament serà el curs vinent. Estigueu atents 
al blog.
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 Idiomes:
i. Divendres dia 7 de juny es ferà, pels de 5è i 6è, el concurs “Fish 

& Chips” a l'estil Tecnos. Vegeu més informació a:
i.1. Http://www.tecnos.cat/pdfs/Cartell_Fish&Chips2.pdf  

 Comissió solidària
i. Es valora positivament la recollida de roba.

 Premis Enginy:
i. El lliurament de premis va ser un èxit d'assistència.

ii. Es comença a treballar en la proposta curs 13/14.

 50è aniversari. Seguiu les activitats previstes al facebook i blog del 50è 
aniversari (www.facebook.com/escolatecnos o www.50anystecnos.com)
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