
 

 

REUNIÓ AMPA TECNOS 

Data: 7 de març de 2017, a les 20 :00h 
 

Núm 2/16-17  

Lloc: Aula Idiomes Escola TECNOS  

Assistents:  

Anna Morera 

Olga Alvarez 

Gemma Morlà  

Sílvia Comellas 

Rosa Pastor 

Xavi Geis 

Sònia Rocafull  

Zaida Sarrate  

Montse Portella 

Lidia Serra 

Josep Millanes 

Gemma Elias 

Gonçal Alvira 

 

 

Acta de la reunió    

Temes tractats:  

1. S’aprova l’acta de l’Assemblea del dia 29-11-2016 

2. Repàs comissions: 

2.1 Solidària. La propera acció serà la segona recollida de roba del curs aprofitant el canvi d’armari a 

la primavera (data encara per determinar). Es farà difusió com sempre. 

2.2 Carnestoltes. L’escola felicita a la comissió per tota la feina feta. La comissió explica que aquest 

any hi ha hagut noves incorporacions i que també han contactat famílies de P3 per col·laborar l’any 

vinent. La despesa d’aquest any ha superat una mica la previsió (s’han gastat 1166€, la previsió era 

de 1000€). Balanç positiu de la nova experiència de llogar camió per la rua. L’any vinent es llogarà 

per un dia més i així es podrà decorar amb més temps. 

Xocolatada. Aquest any la gestió s’ha fet compartida entre la comissió “activitats” i la de 

“carnestoltes”. L’any vinent es proposa centralitzar a carnestoltes per agilitzar els tràmits de gestió. 

Aquets any, s’ha servit xocolata i melindros per celíacs. 

2.3 Xerrades. S’està acabant de concretar una xerrada amb la Laura Clotet sobre “Com parlar de 

sexe als nens”. Encara no hi ha data tancada però s’està intentant lligar per la primera setmana 

d’abril. La Lídia Serra, que està fent el seguiment de les reunions i accions de la AFAEC informa 

d’una xerrada prevista pel dilluns dia 13 de març, a les 19,00h a l’Escola Súnion (Barcelona). La farà 

Josep Matalí (Cap de Psicologia i de la Unitat de Conductes Additives de Sant Joan de Déu) i porta 

per títol: "Estic preocupat pel comportament del meu fill. Estratègies per saber-ho encarar." 

S’emmarca dins els actes de la campanya contra el ciberassetjament. Es decideix fer-ne difusió a les 

famílies. 

La Gemma Elias comenta que, com ha passat altres vegades, en època propera a les pre-

inscripcions escolars, es genera debat sobre si “escola pública o concertada”. Des de l’AEC s’ha 

demanat difusió a les escoles per copsar impressions i promoure accions. 

2.4 Idiomes. Propera activitat, sessió d’orientació per escollir 2ª llengua el proper dia 10 de març. Hi 

haurà una sessió Story Time el 28 d’abril per 1er-2n primària i un taller de cuina el 5 de maig per 3er-

4rt de primària.  

2.5 Premis enginy. Ja han tingut lloc els premis enginy pels alumnes de 1er d’ESO amb molt d’èxit de 

participació. Divendres dia 17 de març es farà la presentació dels enginys als alumnes de 6è de 



primària. Premis Nano i Micro previstos pels dies 12 i 19 de maig. Es farà difusió a les famílies més 

endavant. 

2.6 Gresca. Data 10 de juny. Ja s’ha fet reserva de vaixella i de DJ. La comissió idiomes comenta que 

es podria fer un espectacle de màgia en anglès. La comissió del Gresca recull la proposta. 

2.7 Treska. Sortida amb raquetes anul·lada. Propera sortida al maig (pendent de concretar data). 

Sortida final de curs: 8-9 de juliol. S’ha afegit un nou membre a la comissió. 

 

3. AFAEC: La Lídia Serra ens explica que anirà fent el seguiment de les reunions de l’AFAEC i que 

coneix a una persona molt activa de l’AFAEC que la mantindrà informada si no pot assistir a alguna 

reunió. Aquest punt s’ha tractat en el punt de repàs de la comissió “xerrades”. 

 

4. Des de l’AMPA es gestiona, a petició de l’escola, la recopilació de les dades dels pares i mares 

interessats en participar a la sessió d’orientació als alumnes de 2n de Batxillerat. Fins al moment han 

contactat 23 pares/mares de perfils força variats. Es vetllarà per poder mostrar un ventall prou ampli 

de perfils. 

 
5. Informació mobilitat. S’ha consultat amb l’ajuntament per valorar la viabilitat de tallar el trànsit de cotxes pel 

carrer sant Jaume durant les hores d’entrada i sortida d’alumnes a l’escola. Estan valorant la viabilitat de 

fer-ho, però encara no se’n té resposta (es preveia tenir-la a la reunió d’avui). Es seguirà informant sobre el 

tema. 

 
6. S’està treballant, amb col·laboració amb l’escola, per actualitzar les dades bancàries de les famílies per 

poder tramitar el rebut de l’AMPA d’aquets curs 2016-17 durant el mes de març-abril. 

 

7. Sense més temes a tractar es dona per finalitzada la reunió. 

El Secretari                                                                              La presidenta 

 


