
 

 

REUNIÓ AMPA TECNOS 

Data: 5 d’octubre de 2016, a les 21:00h  
 

Núm 1/16-17 
Lloc: Aula Idiomes Escola TECNOS 

Assistents: 
Anna Morera 
Gemma Morlà 
Josep M. Julià 
Jordi Pardo 
Irina Regné 

Sílvia Páez 
Roger Grané 
Rosa Pastor 
Xavi Geis 
Carles Bou 
Sònia Rocafull 

Jordi Manent 
David Cortes-Russell 
Sandra Montia 
Santi Aliaga 
Montse Navarro 
Zaida Sarrate 

Montse Portella 
Lidia Serra 
Josep Millanes 
Gemma Elias 
Gonçal Alvira 
 

Acta de la reunió    

Avui 5 d’octubre de 2016 hem celebrat la primera reunió de l’AMPA TECNOS del curs 2016/17, estrenant 

nova junta, i tractant els següents punts: 

 

1. Presentació de la nova junta AMPA TECNOS, formada per Montse Portella (Presidenta), Gonçal 

Alvira (Secretari), Roger Grané (Tresorer) i Zaida Sarrate (Vocal) 

2. Presentació de tots els assistents, 
 

3. Presentació de les comissions actuals: 

3.1.  Borsa instruments i borsa de treball: La presenta el Jordi Pardo. Es dediquen respectivament a 

posar en contacte a persones que ja no necessiten instruments amb persones que podrien estar 

interessades en adquirir-ne un i a posar en contacte persones vinculades a l’escola (alumnes, 

exalumnes…) que ofereixen servei de canguratge i reforç amb mares i pares interessats en 

aquests serveis.  Aprofita per  a demanar voluntaris per a ajudar a mantenir-les actives. 

3.2. Carnestoltes: La presenta la Montse Portella. Es dediquen a preparar les disfresses i la Rua de 

Carnestoltes per als pares, complementàries a les que preparen els alumnes. Treball concentrat de 

l’Octubre al Febrer. Hi ha moltes coses a fer i com sempre, qualsevol col·laboració és benvinguda. 

3.3. Esports pares i mares (bàsquet i futbol): No la presenta ningú. 

3.4. Pilates: La presenta la Sílvia Páez. Com el seu nom indica, es tracta de fer Pilates. Es contracta una 

monitora profesional que dóna les clases i dirigeix els exercicis. S’anima a pares i mares a apuntar-se! 

Es fa dimarts i dijous de 21 a 22h i la quota mensual és de 15€; en cas de fer el pagament pel 

trimestre sencer hi ha un preu especial de 35€. Poden accedir persones que no són mares ni pares 

d’alumnes, però en aquest cas hi ha una quota única adicional d’accés de 16€. 

3.5. Grescatecnos: La presenta el Carles Bou. S’encarrega d’organitzar 2 activitats festives: La xocolatada 

per Carnestoltes i la festa de final de curs. Sempre cal comptar amb voluntaris el dia de les activitats, 

així que sou tots benvinguts a col·laborar. 

 

 

 

 



 

3.6. Idiomes: La presenta el Roger Grané. Es dedica a organitzar activitats dirigides a alumnes de diferents 

cicles, tals com Story Times o altres activitats lúdiques. Només es fan activitats en anglés, encara que 

agradaría fer-ne alguna en altres idiomes (francès i alemany serien els candidats). ). També es 

planteja l’opció d’organitzar trobades de pares per parlar en anglès o trobades de pares que tinguin 

altres idiomes materns per ajudar-los a practicar el català. Es demana voluntaris per a mantenir 

l’activitat d’aquesta comissió. 

3.7. Loteria: La presenta la Sílvia Páez. Es dedica a organitzar, distribuir  i vendre participacions de la 

loteria de Nadal, pel sorteig del dia 22 de desemblre de cada any, per tant és una activitat molt 

concentrada de l’Octubre al Desembre. Es demana ajuda especialment per a vendre les 

participacions. Aquest any es valorarà la possibilitat de fer talonaris de 20 participacions de 2,5€ per 

afavorir que la gent s’animi a vendre’n. 

3.8. Premis Enginy: La presenta el Xavi Geis. Es dedica a organitzar els premis Enginy i els micro- i nano- 

enginy. Enguany ha hagut baixes en aquesta comissió que posen en perill la seva activitat per a 

aquest any, per tant es demanen mares i pares voluntaris per a ajudar en l’organització dels premis. 

3.9. Solidària: La presenta l’Anna Morera. Es dedica a organitzar activitats amb finalitats benèfiques, com 

la recollida de roba per a la Fundació Busquets, la recollida i posterior re-venda de xandalls de l’escola 

usats; També fan al desembre la recollida de joguines i col·laboren amb la Marató de TV3.  

3.10. Treskatecnos: La presenta el Carles Bou. Es dedica a organitzar excursions i sortides dirigides a 

mares, pares i alumnes de l’escola.Les dates previstes són 13/11 (Rellinars); 19/2 (Zona dels Rassos 

de Peguera. Amb raquetes de neu); 14/5 (Per definir) i una sortida de cap de setmana al voltant del 

8ó9 de Juliol (també per definir). A més també es fa la pujada nocturna a la Mola la nit de Nadal, amb 

sopar i missa del Gall. 

3.11. Xerrades. La presenten la Montse Portella i la Gemma Elias. Es dedica a l’organització de 

xerrades de temàtiques dirigides a diferents edats. 

 

4. Es comenta que continua havent-hi un excedent de diners a l’AMPA, per la qual cosa es pot assumir la 

creació d’una nova comissió, o una ampliació de les activitats actuals. Cal idees (i mans) per tal de dur-les 

a terme. 

5. Arrel d’unes queixes sobre la zona d’aturada dels cotxes per a deixar i recollir els nens i alguns incidents 

amb algún agent de trànsit, hem consultat amb la Guàrdia Urbana i hem contactat amb Aparcaments de la 

zona. Hi ha coses que es poden fer, com tallar el carrer Sant Jaume, però caldria comptar amb pares i 

mares voluntaris per a posar i treure les tanques. Des de la junta animem a la creació d’una nova comissió 

(comissió de mobilitat) per a que estudiï quines possibilitats hi ha i quina és la seva viabilitat, i que 

comptaria amb el nostre suport. Però que cal que algunes mares i pares voluntàries agafin les regnes 

d’aquesta comissió. 

6. AFAEC: l’AMPA Tecnos forma part de l’AFAEC i volem continuar formant-ne part. Malauradament, no hi ha 

ningú actualment amb disponibilitat per a assistir a les reunions que es fan a Gràcia, 1 cop al mes, cap al 

migdia-primera hora de la tarda. Es demanen voluntaris per a assistir a les reunions i fer-ne un seguiment. 

Es presenten com a possibles candidates la Sandra Montia i la Lídia Serra. Formalment parlant, per a 

poder asistir a les reunions de l’AFAEC, cal que siguin membres de la junta. En properes reunions de 

Junta es resoldrà aquesta formalitat, si es confirma la voluntat de participar-hi, i si cal, es ratificaran els 

nous càrrecs en Assemblea  

 



 

7. Calendari de reunions: 

7.1. Assemblea al Novembre 

7.2. Reunions d’AMPA trimestrals  

8. Delegats: S’actualitzaran les dades de delegats després de les reunions d’inici de curs. Es comenta que 

cal fer reunió de delegats, i triar-ne de nous per a P-3 

9. Consell escolar: es comenta que properament (Novembre) hi haurà renovació de 2 membres del consell 

escolar. Es renoven 2 mares o pares, un es tria en votació i l’altre es designa per part de l’AMPA. 

10. Jornada de Portes Obertes per a veure les noves instal·lacions: s’informa d’aquesta jornada prevista 

probablement pel mes de desembre. 

 

Es dona per finalitzada la primera reunió de l’AMPA TECNOS del curs 2016/2017 

El Secretari                                                                              La presidenta 

 


