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Dijous, 19 de febrer de 2015 

Hora: 9h del vespre 

Escola Tecnos 

 

ASSISTENTS: Jordi Camanyes, Carles Bou, Sònia Rocafull, Martí Roses, 

Gonzal Elvira, Zaida Sarrate, Jordi Prado, Montse Portella, Salva Segura, 

Gemma Elias (escola) i Xavi Geis. 

 

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA: Roger Grané, Esther Sanjurjo, Ruben Torrents 

Montse Vancells i Javier Villares. 

 

ACORDS PRESOS 
 

 Aprovació acta anterior 

S’aprova 

 

 Valoració de la darrera reunió feta el mes de gener (en el nou model de 

reunions iniciat aquest curs) i preparació de la propera amb aquest “nou 

format”, convocada en principi pel dijous 16 d’abril 

Les opinions rebudes son positives. 

Va coincidir amb la xerrada de Mossos la mateixa setmana, un dels 

factors que pot ser va ser limitant. 

És un inici, i com tot inici cal fer un camí i com que les sensacions son 

bones i per tant cal continuar-ho. 

Entenem que organitzar aquestes reunions no han de ser funcions de la 

junta  si no que ha de ser obert a tothom que vulgui participar. 

Es comenta que es podria obrir a les figures del delegat. Cal actualitzar 

el llistat de delegats de cada classe per poder fer alguna acció amb ells. 
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Surt la idea de donar informació a les famílies que s’interessin a venir a 

les reunions. 

 

 Compartir protocol d’emergència de l’escola 

Es proposa de fer una trobada amb les mares i els pares implicats a les 

diferents comissions per saber què cal fer en cas d’emergència. 

Que aquesta formació i compromís tingui un caràcter anual. 

Cal modificar el document de signatura. 

 

 Gestió dels rebuts de la quota de l’AMPA 

Es giren els rebuts dins d’aquest mes de febrer. 

Hi ha el compromís de fer un petit seguiment dels possibles rebuts 

retornats. 

 

 

 Propostes/aspectes a destacar de les diferents comissions 

o Xerrades i tallers 

Es proposa de poder-ne fer una abans de setmana santa. 

Es proposa que vagi adreçat a les famílies dels primers cursos de 

primària, encara que com sempre obert a tothom. 

 

o Solidària  

Aquesta comissió farà una proposta de què es pot fer amb els 

aliments no tocats del menjador de l’escola. Es posarà en 

contacte amb entitats que ja hi treballen (rebost dels aliments, 

creu roja, ...). 

o Idiomes 

 

o Carnestoltes 

Es felicita a la comissió per la feina, el resultat, l’ambient, ... que 

s’ha aconseguit. 

Des de l’escola s’agraeix la col·laboració i la iniciativa duta a 

terme. 

Hi van participar 260 persones (apuntades). 
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Es demanarà l’opinió dels assistents, per avaluar i fer propostes 

de cara una propera edició. 

Es comenta de poder triar la temàtica ara, abans d’acabar el curs. 

Es fa una crida per participar a la comissió. 

L’any 2016, el carnaval és el 7 de febrer. 

Cal anar madurant la relació de la comissió amb l’escola. Cal 

renovar aquest compromís cada curs per no donar res per fixe i  

permetre la flexibilitat. 

La xocolatada va anar molt bé. Es van gastar 580 gots. Les mides 

van ser correctes. 

La Montse Portella passa el relleu al capdavant de la comissió a 

la Natàlia Souto. Es demana si pot haver un interlocutor únic de 

l’escola per millorar la coordinació. 

 

o Grescatecnos 

Es proposa data: 6 de juny. 

 

o Treskatecnos 

Es proposa de fer signar un document de descarrega de 

responsabilitats. Aquest té una durada d’un curs. 

L’assegurança, però, ens cobreix. 

 

o Premis Enginy 

Ja tenim en marxa la tercera edició. 

Es demanarà als pares/mares la col·laboració com entrenadors 

dels grups. 

El repte ja és a punt. 

Queda fer la difusió entre els alumnes. 

 

o Borsa de treball/instruments 

La d’instruments hi ha poca activitat. De cara setembre es torna a 

activar.  

La borsa de treball hi ha força moviment. Es comenta que es vagi 

publicitant aquesta iniciativa. 
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o Funcions delegats 

S’ha parlat dins de la valoració de la reunió AMPA del mes de 

gener. 

 

o Activitats esportives 

 

 

 Precs i preguntes 

Es comenten els canvis i modificacions que s’han fet al menú. 

Es comenta l’augment de visites al Facebook arrel del carnaval. 

 

 

 

 

Xavi Geis       Vist i plau 

Secretari       Sònia Rocafull 

        Presidenta 
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