
 
 
 
 
 
 
  

 

Dijous, 19 de maig de 2016 

Hora: 9h del vespre 

Escola Tecnos 

 

 

 

 

Assistents: Sònia Rocafull, Gonçal Alvira, Silvia Comellas, Zaida  Sarrate,  

David Sànchez,  Carles Bou, Javier Villares, Jordi Camanyes, Xavi Martinez, 

Montse Portella, Mia Julià, Roger Grané, Gemma Elias i Xavi Geis  

  

ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA 

La Sònia Rocafull, presidenta de l’AMPA, explica l’objectiu de l’assemblea, el 

relleu de la junta actual  

  

ACORDS PRESOS 
 

1. Aprovació acta assemblea anterior  

S’aprova per unanimitat.  

 

2. Aprovar, si s’escau, l’ideari de l’AMPA   

S’aprova per unanimitat.  

 

3. Propostes inversions sobrant econòmic   

Es valoren les tres propostes rebudes al llarg del curs:  

• Labdoo: projecte de reciclatge d’ordinadors en desús. Cal acabar de 

concretar la viabilitat del projecte amb coordinació amb l’escola.  

 

ACTA  

ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA 

AMPA TECNOS 



• Aportació econòmica a l’activitat de pilates. Encara no tenim dades del 

tancament de l’activitat per si ha mostrat dèficit i es proposes fer una 

aportació.  

• Activitat de robòtica per comprar material per l’escola.  

Per altra banda tampoc hem rebut cap proposta des de l’escola.  

 

Arrel de la convocatòria de la present assemblea, un pare fa arribar un correu, 

que es llegeix, amb la proposta d’instal·lar un aparell d’osmosi a l’escola. Des 

de la junta es van fer consultes, des de fa més d’un any per buscar solucions a 

la millora de la qualitat de l’aigua. Un dels aspectes treballats és el que proposa 

aquest pare, però es va descartar pel fet de que calia emmagatzemar aigua per 

les puntes de consum que es tenen. Des de la junta s’han fet accions per 

garantir la qualitat de l’aigua però malgrat això, si hi ha alguna família que creu 

aportar una mirada diferent, se’l convida a posar-se en contacte amb l’AMPA 

per treballar-hi.  

 

No hi ha una proposta clara per a inversions del sobrant econòmic i es proposa 

d’obrir-ho més, amb unes propostes més treballades i que puguin ser votades 

per totes les famílies. Es demana a la nova junta i a qui vulgui de treballar per 

aportar propostes i criteris per proposar idees. Surt la idea de que l’actual ideari 

ens pot permetre generar el marc que englobi les futures idees. El Mia s’ofereix 

a formar part d’una comissió de treball, amb altres famílies.  

  

4. Propostes arribades de les famílies   

Una família fa arribar la “demanda” per intermediar sobre els aparcaments a les 

entrades i sortides de l’escola. Des de la junta s’ha telefonat a la policia 

municipal per saber quina és la normativa. Per altra banda es va fer una 

consulta al pàrquing del Passeig per establir convenis. La junta fa 

arribar aquesta informació a la família i s’anima a formar part, si ho creu, d’un 

grup de treball.  

 

Es llegeix la normativa que ens van fer arribar des de la policia municipal, així 

com la disponibilitat del caporal per fer una reunió.  



 

S’obre una conversa sobre les possibles accions, de com gestionar-

ho i dinàmiques de treball.  

 

S’acorda de demanar una trobada amb el caporal i poder informar a les 

famílies. S’anima a la mare a formar part d’aquesta gestió i acompanyar a la 

junta de l’AMPA.  

  

5. Balanç de les tasques que s’estan treballant   

• Delegats: es va treballant per donar visibilitat i sentit a la figura dels 

delegats. Es van fer accions però cal seguir treballant per vincular-los més i 

amb una implicació més clara.  

• Acollida a les famílies de P3: Cal repensar com fem arribar la informació 

de l’AMPA a les famílies que arriben a l’escola. Buscar el moment i el 

missatge adequat. Ja s’han fet converses amb l’escola en aquesta 

direcció.  

  

6. Dimissió  de la junta  actual.   

L’actual junta plega en bloc, malgrat alguna mare o pare s’incorpori a una nova 

junta.  

S’accepta la dimissió.  

  

7. Proclamació de la nova junta  

Fins la data límit de presentació de candidatures, tant sols hi ha una 

candidatura, formada per:  

• Presidenta: Montse Portella  

• Vocal: Zaida Sarrate  

• Secretari: Gonçal Alvira  

• Tresorer: Roger Grané  

 

S’aprova la nova junta  

  

 



8. Renovació  de càrrecs de representació.   

AFAEC: Actualment la Sònia Rocafull és la representant de l’AMPA, hi deixa el 

càrrec. La nova junta farà proposta.  

Consell Escolar: Actualment el Xavi Geis és el representant de l’AMPA. Es 

proposa de continuar fins les properes eleccions que es l’AMPA presentarà un 

nou representant.  

  

 

9. Torn  obert   

La Gemma Elias agraeix la feina feta per la junta sortint, a l’hora que anima i 

recolzar a la nova junta que a partir d’avui agafa el relleu. 

  

 

 

 

 

  

Xavi  Geis     Gonçal Alvira 

Secretari sortint    Secretari entrant 

 

 

  

  

  

 


