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Dijous, 03 de Desembre de 2015 

Hora: 9 del vespres 

Escola Tecnos 

 

ASSISTENTS: Sílvia Comellas, Susanna Roig, Zaida Sarrate, David Sánchez, 

Noemí Muñoz, Josep Millanes, Jordi Camanyes, Carles Bou, Roger Grané, 

Golçal Alvira i Sònia Rocafull. 

 

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA: Salvador Segura i Xavi Geis 

 

 

RESUM DE LA ASSEMBLEA I  

ACORDS PRESOS 

 Presentació dels components de la Junta de l'Ampa 

 Presentació dels components de la junta de l'Ampa i comentaris de 
les motivacions de cadascú per ser membre de la junta. 

 Aprovació acta assemblea anterior 

 Es fa una esmena als assistent de l'assemblea del 2014 afegint-t'hi la 
Noemí Muñoz i David Díaz. 

 S’aprova 

 Balanç curs 2014-2015 

 Es fa un repàs dels objectius marcats pel curs 2014-2015: 

 Canvis del sistema de comunicació amb les families 

 Actualització dels estatuts 

 Proposta de creació d'un ideari adjunt als Estatuts 

 

ACTA ASSEMBLEA ANUAL 

AMPA TECNOS 
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 Consolidació d'organització per comissions. Es fa una repassada 
dels fets més significatius de cada un de les comissions. Al bloc hi 
ha el detall de tot el que s’ha fet (anar a l’apartat calendari). 

 Balanç econòmic curs 2014-15 Es va començar el curs amb 
3.474,33€ i s’acaba amb 5.244,95€ Es fa un detall de cada partida. 
Es pot consultar al bloc de l’AMPA (presentació assemblea) 

 S'aprova 

 Donat que l'objectiu de l'Ampa no és fer diners, es buscarà  plantejar 
possibles opcions en una reunió propera per treure idees que 
permetin gastar, que no malgastar, els diners acumulats. 

 Objectius 2015-2016 

 Es detallen els objectius definits per cada comissió indincant també el 
pressupost assignat acadascuna d'elles. Al bloc hi ha el detall de tot 
el que es preveu fer. 

 Es detallen els objectius de la Junta de l'Ampa 

 Canvi a calendari de reunions trimestrals. 

 S'indica que serà el darrer curs de la junta actual, pel que es 
mirarà d’afavorir un relleu natural i conjunt. 

 Mantenir la consolidació de les comissions.  

 Actualitzar les bases de dades de l’AMPA. 

 Redactar l’ideari. 

 Es potenciarà el fet de realitzar les reunions de junta obertes per 
poder-ho treballar amb qui l’interessi. 

 Pressupost curs 2014-15 

 Es preveuen uns ingressos de 7.400€ i unes despeses de 7.400€ 
amb un balanç de zero. 

 De nou es reforça la idea de mirar de trobar formes de gastar el 
remanent acumulat. 

 S’ha assignat un pressupost a cada una de les comissions. 

 Es giraran els rebuts després de Nadal 

 A la presentació penjada al bloc hi ha el detall. 
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 S’aprova. 

 Proposta d'ideari 

 Es presenta l'ideari treballat per la junta i es sotme a votació 

 S'aprova 

 Renovació de la junta 

 S’incorpora la Zaira Sarrate i el Gonçal Alvira com a vocals 

 S’aprova la incorporació. 

 Precs i preguntes  

 Es demana que es plantegi la millor manera de fer que les families 
revisin i facin aportacions a l'ideari. Es proposa que el canal 
«delegats» pugui ser el més adient. 

 Es fa, novament, una reflexió sobre els perquès de la baixa 
participació a l'assamblea de l'Ampa i reunions formals, contrastant 
amb la nombrosa implicació a les comissions i acitivitats.    

 

 

 

 

Jordi Camanyes          Sònia Rocafull  

Vocal i Secretari en funcions    Presidenta 


