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Dijous, 1 d’octubre de 2015 

Hora: 9h del vespre 

Escola Tecnos 

 

ASSISTENTS: Jordi Camanyes, Noemí Muñoz, Gonçal Alvira, Jordi Pardo. 

Sílvia Comellas, Olga Àlvarez, Zaida Sarrate, David Sánchez, Carles Bou, 

Sònia Rocafull, Irina Regné,  Rosa Pastor, Miquel Armillas, Oscar Riu, Anna 

Morera, Marc Molins, Roger Grané i Xavi Geis . 

 

 

ACORDS PRESOS 
 
APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
S’aprova 

 

PROPOSTA CALENDARI I DINÀMICA DE REUNIONS 
AMPA 
Es proposa de fer reunions trimestrals. Cal donar contingut a aquestes 

reunions. 

El motiu es la baixa assistència a les reunions, tant les ordinàries com les nou 

format que varem començar el curs passat. També el fet que les comissions 

funcionin i no calgui tant compartir el que fa cada una. 

A l’assemblea voldríem presentar l’ideari. 

 

ACTA REUNIÓ 
AMPA TECNOS 
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REPÀS DE LES COMISSIONS: 
IDIOMES: 

Falten mares i pares per dur endavant aquesta comissió. 

Es fa una crida per seguir la feina feta. Si no surten més famílies, no es pot 

continuar amb aquesta comissió tal i com estava plantejada. Els que queden 

acompanyen a les persones que s’apuntin. No es requeriment saber idiomes. 

Cal comunicar-ho a les famílies a les reunions de classe. 

Cap de colla: Roger Grané 

Pressupost previst: 200€ 

 

TRESKATECNOS: 

Cap de colla: Sílvia Comellas 

Ja hi ha un calendari publicat. Una sortida per trimestre, una pujada nocturna i 

un cap de setmana. 

Es seguirà amb el full de descàrrega de responsabilitat i ampliar la biblioteca de 

fitxes. 

Es vol ampliar la comissió. 

Pressupost previst: 200€ 

 

XERRADES 

Cap de colla: Jordi Camanyes 

Es fan tres xerrades en coordinació amb l’escola. Es busquen recursos i 

“temes” als canals oberts a les escoles. 

Aquesta comissió es plantegen els temes de manera anual. 

Pressupost previst: 600€ 

 

SOLIDARI 

Cap de colla: Susanna Roig 

Consolidar el treball de planificació i coordinació amb l’escola. 

Millorar el recompte del que es recull i poder fer-ho públic, tant en dades com 

imatges. 
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Propostes: recollida roba, marató de tv3 (19/20 de desembre), recollida de 

joguines noves i en bon estat, recollida de xandalls de l’escola,  

Pressupost previst: 200€ 

 

BOSSES DE TREBALL/INSTRUMENTS 

Cap de colla: Jordi Pardo 

Es vol seguir oferint els serveis de canguratge i classes particulars. 

En aquests moments hi ha 28 alumnes apuntats per oferir-se com a cangur o 

classes 

A la bossa d’instruments hi ha tres instruments i hi ha demandes que de 

moment no es poden cobrir. L’objectiu es posar en contacte la família que dona 

i la que rep. 

Pressupost assignat: 100€. 

 

CARNESTOLTES 

Es una comissió en construcció. 

No hi ha cap de colla fins que s’organitza la comissió. En breu es reuneixen. 

Pressupost assignat: 800€ 

 

GRESCATECNOS/ACTIVITATS 

Es va fer la xocolatada de carnaval.  

Pressupost de xocolatada: 400€. 

Cap de colla del Grescatecnos:  

A la comissió del Grescatecnos hi ha associada una comissió d’activitats que 

organitzen els taller. 

Pressupost assignat pel Grescatecnos: 3500€ 

 

LOTERIA 

Cap de colla: Roger Grané. 

Ja es pot demanar el número. 
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ENGINY 

Cap de colla: Anna de Fàbregas 

Es proposa continuar amb les tres modalitats: 

Minis: un sol dia. Alumnes de primer i segon 

Micro: dos divendres seguits. Alumnes quart i cinquè 

Originals: aquest curs volen ser no presencials, tret de la primera que servirà 

de presentació i la darrera que es la presentació de l’enginy. Es participa per 

equips de dos/tres alumnes i tindran un pare/mare tutor. Es vol fer el segon 

trimestre. Pels alumnes de primer i segon d’ESO. 

A totes les categories cal inscripció prèvia. 

Pressupost assignat: 400€ 

 

 

REUNIONS AULA 
A les reunions d’aula, com a delegats ens centrem més en l’explicació de la 

figura del delegat, en presentar-nos al tutor/a i a les famílies. També cal recollir 

les adreces de correu electrònic. 

Recordar els canals de comunicació: on hi ha les actes, .... També fer els 

avisos que llençen les comissions, com animar a famílies a apuntar-se (pot ser 

una manera més directa i empàtica) 

 

TANCAMENT ECONÒMIC D’AQUEST CURS 
S’han ingressat uns 1000€ de mes i gastat uns 3000€ menys, per tant hi ha un 

saldo que s’acumula de 4000€. 

Els rebuts es passen a les famílies entre gener i febrer. 

 

OBJECTIUS DE LA JUNTA DE L’AMPA PER AQUEST 
CURS 
Calendari de reunions trimestrals. 

Es el darrer curs de la junta actual, pel que es mirarà d’afavorir un relleu natural 

i conjunt. 

Acabar de consolidar comissions. 
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Actualitzar les bases de dades de l’AMPA. 

Redactar l’ideari. Es potenciarà el fet de realitzar les reunions de ju ta obertes 

per poder-ho treballar amb qui l’interessi. 

Prepara assemblea anual. 

 

PREPARACIÓ DE L’ASSEMBLEA 
Compartir objectius de les comissions. 

Presentar ideari. 

Tancament econòmic i previsió per aquest curs. 

Relleu de junta 

 

 

 

 

 

Xavi Geis       Vist i plau 

Secretari       Sònia Rocafull 

        Presidenta 
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