
 

 

 

 

Dijous, 21 de gener de 2016 

Hora: 9h del vespre 

Escola Tecnos 

REUNIO AMPA TECNOS 

21 de gener 2016 

 

Assistents: Zaida Sarrate, Noemí Muñoz, Jordi Pardo, Javier Villares, Olga 

Alvarez, Ricard Galia, Oscar Hernàndez, Sergi Bellés, Sònia Rocafull, Carles 

Bou, Susanna Roig, Gemma Morlà, Anna Morera, Silvia Páez, Roger Grané, 

Gonçal Alvira i Xavi Geis. 

S’excusen: Silvia Comellas, Jordi Camanyes, Gemma Elias 

 

1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 

S’aprova 

2. PRESENTACIÓ PROPOSTA D’UNA NOVA COMISSIÓ 

 El Ricard Galia presenta una xarxa social que busca reduir una fractura 

digital amb les persones amb menys recursos 

 Associació LABDOO www.labdoo.org 

 La idea es la de recuperar ordinadors portàtils de persones que no el 

necessiten, sanejar-los i col·laborar en la distribució. També es recullen 

PC per distribuir a prop 

 Els ordinadors de 10/15 anys encara serveixen. 

 

ACTA REUNIÓ 

AMPA TECNOS 

 

http://www.labdoo.org/


 La proposta que es fa a l’AMPA és treballar conjuntament amb l’escola 

per fer-ne difusió. També trobar famílies que vulguin col·laborar amb els 

tallers de recuperació. També es proposa de fer el taller a b els alumnes 

més grans. 

 Es faria una campanya limitada en el temps, com la de joguines, per 

recollir el material. 

 Caldria trobar un lloc físic per guardar els ordinadors i fer els tallers. 

 Es proposa de coordinar-se amb la comissió solidària. 

 L’AMPA facilita el contacte amb la direcció de l’escola. 

 

3. INVERSIÓ SOBRANT PRESSUPOST AMPA 

 Des de l’activitat de pilates hi ha menys inscripció i els diners que es 

recullen amb les quotes s’abonen a la monitora i a l’escola en concepte 

de llum. (150€ any). També es busca un material/infraestructura per 

poder endreçar el que tenen. Es demana una ajuda econòmica per 

cobrir les despeses que amb les quotes no es cobreix. Es proposa de 

que des de pilates es parli amb l’escola per ajustar el preu i si al final hi 

ha algun dèficit es pot avançar des de l’AMPA. 

 Arriba una proposta per correu electrònic referit a la compra de material 

de robòtica. Es proposa de que la mare que fa la proposta ens ampli la 

informació. 

 Surten diferents idees i propostes per mirar d’invertir-los. Es podrien 

recollir idees per poder-les posar a votació. S’aprova de destinar 2000€ i 

d’obrir un període per aportar idees i aquestes es votaran a la següent 

reunió. 

 

4. VALORACIÓ ACTIVITATS PRIMER TRIMESTRE. 

 La comissió solidària ha fet moltes accions (recollida de roba, de 

joguines, la marató, la “fira de roba”). Aquest any s’ha potenciat el fet 

de la joguina nova. 

 La comissió d’idiomes va fer una activitat. 

 La loteria ha anat molt bé. 



 La comissió de premis Enginy. Ha fet els Nano i els Micro, amb una 

participació alta. 

 Bosses: es fa una crida per ampliar tant alguna mare o pare per 

col·laborar en la comissió, així com un ressò a la bossa. Aquest curs 

s’ha fet un intercanvi d’un piano 

 

5. REPASSADA DE LES COMISSIONS 

 CARNAVAL 

o Ha faltat un camió. Finalment es fa amb una furgoneta. 

o Es fa un taller amb els alumnes a les classes. 

o A les famílies es donarà una bossa amb el material de les 

disfresses i les instruccions. No es fa cap taller aquí. 

o Hores d’ara son 127 inscrits. 

 ENGINY 

o Aquest any han canviat la modalitat, es no presencial al no poder 

disposar del taller i la incompatibilitat amb els horaris de les 

extraescolars d’ESO. 

 XERRADES 

o Hi ha una xerrada planificada pel 16 de febrer. Temàtica 

adolescent. 

 TRESCATECNOS 

o 13 de març següent sortida a la Vall d’Horta. 

 GRESCATECNOS 

o S’ha fixat el dissabte 4 de juny. Falta la confirmació de l’escola. 

 

 

6. DINAMITZACIÓ DE DELEGATS 

 S’ha creat un grup de whats amb delegats 

 Actualment hi ha 18 delegats agregats al grup. 

 Han sortit delegats d’un P3 que no en tenia. 

 

 



7. CALENDARI DE RELLEU DE LA JUNTA DE L’AMPA 

 Es proposa de convocar una assemblea pel mes de maig per poder 

escollir la nova junta de l’AMPA.  

 Cal preveure els terminis de convocatòria i de presentació de 

candidatures. 

 Aquesta assemblea es podrà considerar com a reunió AMPA trimestral. 

 Es recorda que les reunions de la junta son obertes, qui estigui 

interessat en saber més sobre que implica i que demana formar part 

d’una junta, que ho comuniqui i s’informarà de dates i llocs de reunions.  

 

PRECS I PREGUNTES 

 El Roger informa que les activitats que organitza l’AMPA no estem 

subjectes a declara Iva ni impost de societats. 

 

 

Xavi Geis 

Secretari 

Terrassa, 21 de gener de 2016. 


