
 

 

 

 

 

Dijous, 21 d’abril de 2016 

Hora: 9h del vespre 

Escola Tecnos 

REUNIO AMPA TECNOS 

 

Assistents: Jordi Camanyes, Gonçal , Sònia Rocafull, David Sànchez, Rosa 

Pastor, Montse Portella, Zaida Serrate, Gemma Elias (Tecnos), Iolanda 

Montserrat, Roger Grané, Anna Morera, Anna de Fàbregas, Gemma Morlà, 

Sílvia Comellas, Gemma Elias, Susanna Roig, Carles Bou i Xavi Geis. 

Excusa l’assistència: Javier Villares 

 

TEMES TRACTATS 

 

La Sònia Rocafull comenta que aquesta és l’última reunió de l’AMPA d’aquest 

curs i que serveix com a darrera de l’actual junta. 

Serà la propera assemblea qui escollirà una nova junta que agafarà el relleu de 

l’actual. 

 

 

 

 

ACTA REUNIÓ 

AMPA TECNOS 

 



1. PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES PER JUNTA D’AMPA 

A hores d’ara tenim una candidatura i algun pare/mare que de manera 

individual ha mostrat la seva disponibilitat. 

El termini per presentar candidatures acaba el diumenge 24 d’abril. 

Davant la pregunta sobre la continuïtat de les comissions, es comenta que hi 

ha un ideari que recull una manera de fer, i malgrat una nova junta pot fer una 

proposta d’ideari diferent, de moment hi ha una estructura que sembla que 

seguirà. 

Es presenten els membres de la candidatura que hores d’ara s’ha presentat: 

 Gonçal, secretari 

 Roger, tresorer 

 Zaida, vicepresidència 

 Montse, presidència 

A nivell de propostes es plantegen seguir amb l’estructura de les comissions, hi 

ha la voluntat de seguir vinculats a l’AFAEC malgrat es buscarà algun pare o 

mares que hi pugui destinar un temps (o com una comissió), seguir treballant 

en els canals de comunicació, mirar d’incorporar les activitats esportives de 

mares i pares, mirar de fer extensiva i arribar més a les famílies que arriben a 

P3, treballar per ampliar la junta i les reunions obertes de l’AMPA, treballar per 

la potenciació dels delegats (idea de delegat/padrí), ... 

 

2. PROPOSTES INVERSIÓ SUPERÀVIT 

Donat que en els darrers anys s’ha anat acumulant un saldo positiu en els 

balanços dels tancaments, es demana si hi ha propostes per invertir o destinar 

part d’aquests diners. 

Si arriben propostes, es duran a l’assemblea que prendrà alguna decisió. 

Es demana a les comissions que pensin amb propostes que ampliïn les seves 

accions o que donin sortida a projectes nous. 

 



3. REPÀS DE COMISSIONS 

BORSA DE TREBALL I INSTRUMENTS 

Comissió estable però que cal millorar la comunicació informant el contacte 

directe 

 

CARNESTOLTES 

Es fa una valoració bona i es vol donar continuïtat al projecte 

 

GRESCATECNOS 

La festa es el 4 de juny 

Propera reunió el dijous 28 d’abril a 2/4 de 10 

Esquema semblant a la de l’any passat. 

Inici de venda de tiquets els divendres del mes de maig. 

 

IDIOMES 

La propera activitat és el 6 de maig i encara en queda un altre. 

La comissió s’ha renovat amb nous integrants 

 

PREMIS ENGINY 

En aquesta edició hem fet una proposta no tant presencial. 

La valoració es bona, malgrat no poder treballar físicament amb ells. 

Pel que fa a les edicions per alumnes de primària han tingut una molt bona 

acollida. 

 



SOLIDARIS 

S’ha concentrat molt l’activitat al primer trimestre. 

Ara estan treballant en la reflexió sobre els refugiats. També en recollida de 

roba i venda de xandalls (models nous). 

 

TRESKATECNOS 

Hores d’ara tenim dues activitats: 29 de maig, bicicletada pel Delta del 

Llobregat. Busquem millorar l’assistència a la sortida. 

Per altra banda, el 9 i 10 de juliol es fa una sortida  a Núria. 

 

XERRADES 

5 de maig, a les 8 del vespre xerrada de la Ruth Garcia sobre les habilitats  

socials dels nens i nenes. 

L’objectiu es de fer tres xerrades, una per cada “tram” d’edats. 

Es treballa conjuntament amb l’escola i les demandes que s’hi detecten. 

Cal ampliar els integrants de la comissió per ampliar i obrir les propostes. 

 

4. VALORACIÓ COMUNICACIÓ DELEGATS/AMPA/FAMÍLIES 

Era un  dels objectius que es van proposar per aquest curs. Es va partir del 

document creat l’any passat, s’ha creat un grup de Whats, però encara cal 

treballar per potenciar aquestes figures dins de l’AMPA, així com els seus 

objectius, funcions, participació, ... 

 

5. MILLORA DE LA COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES QUE 

ARRIBEN NOVES A L’ESCOLA 



S’està planejant una manera més directa, significativa i amb un espai específic 

per compartir l’AMPA amb les famílies que arriben noves a l’escola 

 

6. PROPOSTA DE ZONES D’APARCAMENT A LES 

ENTRADES I SORTIDES DE L’ESCOLA 

Una família ha fet arribar un correu a l’AMPA sobre la possibilitat d’aclarir si hi 

ha la possibilitat de poder habilitar una zona d’aparcament per les entrades i 

sortides escolars. 

La persona que fa la sol·licitud no ha pogut venir i fa arribar una carta. 

Es proposa de fer arribar la consulta a l’ajuntament i per altra banda fer 

gestions amb els pàrquings de la zona. Es proposa de crear un grup de treball / 

comissió per poder treballar la mobilitat a l’escola. 

 

 

Sense cap altre tema, es convida a tots els pares i mares assistents i als que 

no han pogut venir a l’assemblea del dia 19 de maig a les 9 del vespre. 

 

 

 

 

Xavi Geis 

Secretari 

Terrassa, 21 d’abril de 2016. 


