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Assemblea General 29/11/2016



· Presentació de la Junta 

· Aprovació de l’acta anterior

· Balanç del curs 2015-2016

· Curs 2016-2017
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· Curs 2016-2017

· Elecció d’un nou membre consell escolar

· Renovació càrrecs junta

· Propostes/aprovacions/votacions

· Precs i preguntes



JUNTA DE L’AMPA DE LA TECNOS (fi curs 2015-2016)

A continuació teniu els components de l’actual Junta de l’Ampa,

Presidenta: Montse Portella

Vocal: Zaida Sarrate

[ ]

Vocal: Zaida Sarrate

Secretari: Gonçal Alvira

Tresorer: Roger Graner

ampa@tecnos.cat



Aprovació de l’Acta anterior

[ ]

Aprovació de l’Acta anterior
disponible al bloc de l’ampa:

ACTA 19 de maig 2016



[ ]

"Balanç” curs 2015-2016
(nova Junta)



Primers passos de la nova Junta curs 2015-2016

Canvi de junta (maig)

Presa de contacte amb les tasques de la Junta

Aprenentatge i posada en pràctica de les eines de comunicació amb les famílies

Presentació de l’AMPA a les noves famílies al berenar de P3

[ ]

Actualització de dades de membres comissions,  dades bancàries…



Aspectes generals del curs 2015-2016:

Així doncs tota la memòria detallada del curs passat la trobareu a:

blog de l’ampa → Calendari →Memòria 2015-2016

[ ]

I el vídeo resum de les activitats 2015-2016 a: Vídeo



Balanç Econòmic de l’Ampa curs 2015-2016:

Es fa un repàs de l’estat de comptes.

Es presenta resum de despeses i ingressos Balanç curs 15-16
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curs 2016-2017



Objectius per comissions curs 2016-2017:

IDIOMES (idiomes@tecnos.cat) 
Formada per: 3 mares i 2 pares        Fills a: Primària – ESO
Es demanen voluntaris per fer mantenir I fer crèixer la comissió. Introduir altres idiomes. Trobades de pares per 
practicar català
- P4-P5: storytime
- 1er,2on :storytime
- 3er,4rt: activitat per definir
-- 5è: Fish & Chips
Pressupost previst: 200€
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Pressupost previst: 200€

TRESKATECNOS (treskatecnos@tecnos.cat)
Formada per: 1 mare i 4 pares Fills a: Primària – ESO
Ja hi ha un calendari publicat. Una sortida per trimestre (febrer amb raquetes de neu), una pujada nocturna i un 
cap de setmana (8-9 juliol).
Es seguirà amb el full de descàrrega de responsabilitat i ampliar la biblioteca de fitxes.
Es vol ampliar la comissió.
Pressupost previst: 200€

XERRADES (xerrades@tecnos.cat) 
Formada per: 2 mare i 2 pares Fills a: Primària
Es fan tres xerrades en coordinació amb l’escola. Es busquen recursos i “temes” als canals oberts a les escoles.
Aquesta comissió es plantegen els temes de manera anual.
Pressupost previst: 600€



Objectius per comissions curs 2016-2017:

SOLIDARI (solidari@tecnos.cat) Formada per: 7 famílies Fills a: Infantil – Primària – ESO
Noves propostes per treballar la solidaritat famílies-escoles (pel·lícules, xerrades,…)
Propostes: recollida roba, mercat solidari de roba Tecnos, marató de tv3 (17/18 de desembre), recollida de joguines
noves i en bon estat.
Pressupost previst: 200€

BOSSES DE TREBALL/INSTRUMENTS (borsatreball@tecnos.cat / borsainstruments@tecnos.cat)
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BOSSES DE TREBALL/INSTRUMENTS (borsatreball@tecnos.cat / borsainstruments@tecnos.cat)
Formada per: 1 pare Fills a: Infantil – Primària
Es vol seguir oferint els serveis de canguratge i classes particulars.
L’objectiu es posar en contacte les família tenint en compte demandes i ofertes.
Es vol ampliar la comissió
Pressupost assignat: 100€.

CARNESTOLTES  (carnestoltes@tecnos.cat)
Formada per: 6 mares Fills a: Infantil – Primària
Es vol ampliar la comissió
Llogar camió – més pressupost (uns 200€)
Llogar espai – més pressupost (uns 100€)
Pressupost assignat: 800€



Objectius per comissions curs 2016-2017:

GRESCATECNOS/ACTIVITATS (activitats@tecnos.cat) 
Formada per: 7 mares i 4 pares (col·laboració intermitent) Fills a: Infantil – Primària – ESO
La xocolatada de carnestoltes.
Pressupost de xocolatada: 400€.
A la comissió del Grescatecnos hi ha associada una comissió d’activitats que organitzen els tallers. (18 mares)
Pressupost assignat pel Grescatecnos: 3500€

LOTERIA – col·laboren moltes famílies en la venda

[ ]

LOTERIA – col·laboren moltes famílies en la venda
Aquest any s’han fet tal·lonaris amb menys participacions.

ENGINY (premisenginy@tecnos.cat) 
Formada per: 1 mare i 4 pares Fills a: Infantil – Primària – ESO
Es proposa continuar amb les tres modalitats:
Minis: un sol dia. Alumnes de primer i segon
Micro: dos divendres seguits. Alumnes quart i cinquè
Originals: aquest curs volen ser no presencials, tret de la primera que servirà de presentació i la darrera que es la 
presentació de l’enginy. Es participa per equips de dos/tres alumnes i tindran un pare/mare tutor. Es vol fer el 
segon
trimestre. Pels alumnes de primer i segon d’ESO.
A totes les categories cal inscripció prèvia.
Pressupost assignat: 400€

ESPORT PARES I MARES (futbol, bàsquet pilates) 
Contacte i informació al blog de l’AMPA. Oberts a noves propostes d’activitats



Objectius de la Junta curs 2016-2017:

· Agafar el relleu de la junta anterior

· Actualització dades delegats i proposta d’apadrinament per nous delegats.

· Acabar de consolidar comissions i evaluar les necessitats

· Actualitzar les bases de dades de l’AMPA del curs 2016-17
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· Actualitzar les bases de dades de l’AMPA del curs 2016-17

· Excedent de pressupostos

· AFAEC



Pressupost Ampa curs 2016-2017:

● Es presenta el pressupost d'aquest curs.

● Es proposa destinar un pressupost per cada comissió per poder tenir una previsió de 
la despesa per part de cada grup.
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la despesa per part de cada grup.

● Es giraran els rebut després de Nadal segurament Febrer

● Pendent d’aprovació.

pressupost curs 15-16



Aspectes generals del curs 2016-2017:

Així doncs tot el calendari amb els esdeveniments de l’Ampa els podreu trobar a:

Calendari
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Elecció nou membre consell escolar



PROPOSTA RENOVACIÓ DE CÀRRECS JUNTA DE L’AMPA DE LA TECNOS

Presidenta: Montse Portella

Vocal: Zaida Sarrate

Vocal: Olga Alvarez
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Vocal: Olga Alvarez

Secretari: Gonçal Alvira

Tresorer: Roger Graner

ampa@tecnos.cat



[ ]

propostes / aprovacions / votacions

· Confirmació i renovació de càrrecs
· Presupostos 2016-2017
· Elecció membre consell escolar
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precs i preguntes




