
REUNIÓ AMPA TECNOS
Dijous 17 d'Octubre de 2013

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

ACTA DE LA REUNIÓ
Assistents : Gemma Elias (Tecnos), Jordi Camanyes, Sònia Rocafull, Roger Grané, 
Esther Sanjurjo, Imma Puigdellívol, Iolanda Montserrat, Jordi Pardo, Irina Regné, 
Carles Bou, Iciar Puig, Montse Navarro, Mireia Garcia, Salva Segura, Javier Villares, 
Anna Busqué, Oscar Riu, Gemma Morlà, Anna Morera, Xavi Geis, Zaida Sarrate, 
Vanesa Baños, Sílvia Armenjach, Rosa Pastor i Sílvia Viciana.

S’ecusen  : Verònica  Garcia,  Gemma  Elias  (mare),  Susanna  Roig,  Mònica  Garriga, 
Rubèn Torrents i Marc Molins.

PUNTS TRACTATS I ACORDS PRESOS

• Aprovació de l’acta anterior
 S’aprova

• Valoració de les reunions de les diferents classes.
 S'ha informat de què fa l'Ampa i com ho fa a les diferents reunions ja 

fetes.
 Es generaran  noves  llistes  de  pares  per  facilitar-les  als  nous  delegats 

d'aquest curs.
 S'actualitzarà al blog.
 Veure presentació de l'Ampa al blog:

i. http://www.tecnos.cat/ampa/wp-  
content/uploads/2009/12/PRESENTACIO-AMPA-2013-2014.pdf

• Presentació del pla de treball de cada una de les comissions per aquest curs.

 Loteria
i. S'encarreguen els dècims per el sorteig d'aquest any.
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 Xerrades i tallers (escola de pares)
i. Xerrada 1er Trimestre: 28 Novembre – Mª Jesús Comellas

Títol provisional: hàbits, autonomia i límits 
ii. Xerrada 2on Trimestre: 30 Gener – Júlia Prunés

Títol provisional: Trobar l’equilibri Emocional en família
iii. Pendent del 3er Trimestre
iv. Vegeu el blog
v.Correu de la comissió: xerrades@tecnos.cat

 Solidària
i. Aquesta comissió ha crescut molt en nombre d'integrants i ara 

s'han d'organitzar. Primeres accions:
i.1. Marató de TV3. Cal fer recordatori de la recollida de CD's 

sense ús.
i.2. Recollida de joguines

ii. Correu de la comissió: solidari@tecnos.cat
 Idiomes

i. S'estan avaluant diferents propostes per:
i.1. Story Time
i.2. Fish & Chips
i.3. Circ en anglès

ii. Correu de la comissió: idiomes@tecnos.cat
 Activitats (xocolatada, carnestoltes, sortides classe, Sonceta...)

i. Xocolatada confirmada
ii. Carnestoltes, queda pendent de si es crea la comissió que 

tibi del carro.
iii. Surt la idea de fer un arbre de Nadal de llibres.
iv. Correu de la comissió: ampa@tecnos.cat

 Treskatecnos
i. Ja hi ha calendari de sortides. Es pot consultar al blog de l'Ampa.
ii. Correu de la comissió: t  reskatecnos@tecnos.cat  

 Premis Enginy
i. Ja hi ha dates, del 4 de Març al 10 d'Abril. Amb lliurament de 

premis el 25 d'Abril. Queda pendent de consensuar el repte amb 
l'escola.

ii. Correu de la comissió: premisampa@tecnos.cat
 Borsa de treball

i.1. Es manté la borsa i s'amplia
i.2. S'actualitzarà la base de dades de les ofertes i es 

contactarà les families que n'han fet ús.
i.3. Cal fer-ne més difusió.

ii. Correu de la comissió: borsatreball@tecnos.cat
 Instruments:

i. Varies sol·licituds ateses:
i.1. 5 ofertes (violins, teclat, ..), amb una sol·licitud satisfeta
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i.2. Cal fer-ne més difusió
ii. Correu de la comissió: instruments@tecnos.cat

• Preparació de l’assemblea.
 Recordar que és el 21 de Novembre
 Repassar els punts tractats en l'assemblea anterior.
 Caldrà tenir present la oficialitat a donar a l'acta de la reunió (tancament, 

econòmic, etc).

• Temes fora de l'ordre del dia:
 Rebut de material i despeses

i. Arrel de preguntes sorgides sobre aquest tema, la Gemma Elias 
(Tecnos) aclareix:

i.1. La quota varia per cursos i es revisa i s'ajusta any a any.
i.2. El  concepte  genèric  rebut  de  material n'inclou  molts 

d'altres (excursions, festes populars, digitalització, ...). Es 
proposa  canviar  el  nom  d’aquests  conceptes  que,  a 
vegades, porten a confusió

i.3. S'explica de nou quins són els rebuts que es passen durant 
l'any i com es distribueixen els ingressos i despeses.

ii. També es comenta:
ii.1. El  desconeixement  que  hi  ha  per  part  d’algunes 

famílies sobre el finançament de l’escola concertada.
ii.2. S'insisteix  en  que  caldria  reforçar  la  cultura  de 

l'estalvi i de la reutilització, ja present a l'escola.
 

 Recordar que es pot accedir sempre que es necessiti a administració de 
l'escola per obtenir tots els aclariments que calgui.

 S'acorda incloure un punt en l’ordre del  dia  de la  reunió del  Consell 
Rector,  que faci  referència  als  conceptes  debatuts  durant  la  reunió de 
l'Ampa.

 L’Ampa comenta que potser caldria estendre la confiança que els pares 
hem dipositat en l’escola vers l’educació dels nostres fills, a la gestió del 
centre.

AmpaTecnos

facebook: http://www.facebook.com/AmpaTecnos 3
blog: http://www.tecnos.cat/ampa/

http://www.tecnos.cat/ampa/
http://www.facebook.com/AmpaTecnos
mailto:instruments@tecnos.cat

