
 

 

 
Data: 29 de Novembre de 2016 a les 21h 

Lloc: Sala d'actes Escola TECNOS

Assistents: 

Sílvia Páez López 

Sílvia Comellas i Compte 

Carles Bou 

Jordi Pardo
Josep Millanes
Noemí Muñoz
Xavi Geis

  

En l'assemblea ordinària de l'AMPA Tecnos el dia 29 de Novembre de 2016 a les 21h, a la sala d'actes de 

l'escola s'ha tractat els següents temes:

1. Presentació de la Junta  

2. S'aprova l'acta anterior 

3. Es presenta el balanç econòmic 2015

4. Es presenten les activitats de la nova junta des de la seva elecció el mes de Maig. Destaquem la 

presentació de l'AMPA a les famílies durant el berenar de P3 com a experiència positiva.

5. Es presenten els objectius per cada comissió. Es vol promoure que en cada comissió estiguin representats 

tots els nivells, des d'infantil a batxillerat.

6. Es presenten els objectius de la junta per al curs 2016/17.

7. Es presenta i aprova el pressupost per al c

de carnestoltes, pel lloguer d'un camió i l'oficialització de les activitats de Loteria i de Pilates com a 

comissions. 

8. S'incorpora a la Junta com a vocal l'Olga Àlvarez. S'aprova.

9. Es tria a l'Olga Àlvarez com a representant de l'AMPA al consell escolar.

 

El Secretari                                                                              La presidenta
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Data: 29 de Novembre de 2016 a les 21h  
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En l'assemblea ordinària de l'AMPA Tecnos el dia 29 de Novembre de 2016 a les 21h, a la sala d'actes de 

l'escola s'ha tractat els següents temes: 

3. Es presenta el balanç econòmic 2015-16 

4. Es presenten les activitats de la nova junta des de la seva elecció el mes de Maig. Destaquem la 

presentació de l'AMPA a les famílies durant el berenar de P3 com a experiència positiva.

senten els objectius per cada comissió. Es vol promoure que en cada comissió estiguin representats 

tots els nivells, des d'infantil a batxillerat. 

6. Es presenten els objectius de la junta per al curs 2016/17. 

7. Es presenta i aprova el pressupost per al curs 2016/17. Es destaca l'augment de pressupost de la comissió 

de carnestoltes, pel lloguer d'un camió i l'oficialització de les activitats de Loteria i de Pilates com a 

8. S'incorpora a la Junta com a vocal l'Olga Àlvarez. S'aprova. 

a l'Olga Àlvarez com a representant de l'AMPA al consell escolar. 

El Secretari                                                                              La presidenta 
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En l'assemblea ordinària de l'AMPA Tecnos el dia 29 de Novembre de 2016 a les 21h, a la sala d'actes de 

4. Es presenten les activitats de la nova junta des de la seva elecció el mes de Maig. Destaquem la 

presentació de l'AMPA a les famílies durant el berenar de P3 com a experiència positiva. 

senten els objectius per cada comissió. Es vol promoure que en cada comissió estiguin representats 

urs 2016/17. Es destaca l'augment de pressupost de la comissió 

de carnestoltes, pel lloguer d'un camió i l'oficialització de les activitats de Loteria i de Pilates com a 


