
 

ASSOCIACIO DE MARES I PARES D’ALUMNES DE L’IES 

“LLUIS DE PEGUERA” Plaça Espanya 2, MANRESA - Tel. 938772777 

 

Acta de la primera reunió de la junta de  l’AMPA  de dijous 3 de setembre 2015 
a les 9’15 del vespre a la biblioteca. 

Assistents: Assumpta Pla, Ermengol Calvet, Núria Tort, Jaume Paradell, 

Rosalia Muñoz, Maria José Martin, Josep  Contreras,  Núria Mesalles, Pere 

Erro, Maria Peraire, Eulàlia Torras, David Solà i Xesca de Diós. 

 

1    LECTURA I APROVACIÓ DE L’ ACTA DE JUNY 

Aprovada 

       

2 INFORMACIONS DE DIRECCIÓ 

L'Assumpta ens explica que tots els professors demanats fins ara han arribat 

inclosa la de música. La Teresa Vidal i l'Ignasi Puig s'han jubilat; el Jordi 

Coromines només farà mitja jornada.  L'Anna Rotllan de francès també es va 

jubilar. Han arribat dos professores de francès. S'ha cobert una plaça de mitja 

pedagoga.  S'ha format un aula adaptada pels de 3er ESO principalment 

aquells alumnes que distorsionen les classes i convé fer un seguiment de prop. 

També n'hi ha d'aquests alumnes que s'han repartit entre les diferents aules i 

caldrà controlar-los. 

Dilluns 14 es començarà el curs en horari de 9 a 11 del matí. A partir del 15 

s'inicien les classes normals per a tots els grups.  

Es comenta el problema del llibre d'anglès del curs passat que no funcionava 

gaire bé. Tot i això el departament d'anglès ha decidit continuar amb la 

plataforma de Burlington. En cas de no funcionar i si hi  ha queixes, com va 

passar el curs passat, hauran de fer-se per escrit ens diu la directora. 

El dia 8 de setembre hi ha reunió de Comissió d'Escolarització. 

Hi ha canvi d'inspector de zona a l'institut.  

Les notes de recuperació es donaran el 8 de setembre. 

La reunió amb les  famílies d'ESO és el 22 de setembre a les 7'00 de la tarda a 

la sala d'actes i a les 7'30 pels de batxillerat. Els dies de lliure disposició estan 

penjats al calendari escolar de la web: 30 octubre, 7 desembre, 8 gener, 23 

febrer i 25 abril. La Jornada Verda és el 9 octubre.  



 

El full de seguiment escolar de cada trimestre estarà disponible a partir 

de l'octubre de manera que els pares puguin portar un control de les faltes 

d'assistència i de disciplina dels seus fills.  Es podrà descarregar al mòbil.  

Hi ha hagut canvis en l'equip directiu; en Pep Castilla de diürn deixa el 

càrrec de cap d'estudis, després de dedicar-hi més de 17 anys,  i  agafa el 

relleu en Maurici. L'Ignasi Cebrian passa a ser cap d'estudis de nocturn en 

substitució de l'Anna Rotllan. Es procurarà que tot funcioni igual diu l'Assumpta. 

També es puntualitza que als alumnes de nocturn  es controlarà l'assistència 

per evitar casos d'estudiants que reben beques i abandonen el curs. Es 

comenta el fet que, actualment, molts dels alumnes de nocturn són menors de 

18 anys i no treballen per tant cal un control. 

Tant el coordinador de nocturn com el de diürn faran un seguiment del 

professorat.  

Està previst començar cicles formatius de cara un altre curs. Es mirarà de 

defensar el projecte presentat per Ignasi Cebrian al departament d'Educació. 

Es preveu que hi haurà estudiants interessats. 

La Maria José felicita els que se'n cuiden de la web de l'Ampa per la 

presentació, les informacions i la feina feta. 

 

3     INFORMACIONS AMPA 

     L’Assemblea  General Ordinària de socis s'ha acordat pel 15 d'octubre 

a les 8'30 per tant s'hauria de penjar  a la web i enviar correus.   

Revisar i concretar les funcions del personal de l’Ampa:  

El Jaume Paradell continua sent el coordinador de la junta, està al servei de la 
biblioteca ajudant als alumnes amb el préstec de llibres, controlant l'espai per 
un bon clima de treball i donant informació a les famílies entre altres feines. 
El  Marc Nuñez  és el tècnic de manteniment informàtic de l'institut. Se'n cuida 
de revisar, arreglar i controlar  que  tots els ordinadors del centre funcionin bé. 
Ens ajuda a l'hora d'enviar informació a les famílies. Sapigueu que tots els 
alumnes, socis de l'Ampa,  disposen de 90 minuts gratuïts per problemes i 
reparacions a l'ordinador.  L'horari d'atenció al públic 11'00 a 11'30 i de 11'30-
12'00. 
 

      La Sònia Cornejo és l'assistent social tramita beques, fa de mediadora en 
assumptes conflictius entre alumnes-família-escola i col-labora amb la 
psicopedagoga de l'institut. 
 



 

      L'Àngels, encarregada de les fotocopies, ara mateix està fent tasques de 
cobrament de sortides i més d'administrativa. El Pere suggereix poder substituir 
el pagament en efectiu i, com que no tindrà tanta feina, es pot mirar de donar-li 
altres obligacions com podria ser ampliar l'horari de la biblioteca. També 

afegeix que s'ha d'agilitzar el procés de pagaments de sortides o altres. 

Sovint hi ha cues d'alumnes que porten els diners per pagar excursions i caldria 
canviar el sistema  i poder-ho fer de manera virtual des de casa o 
transferències. Per tant, s'ha de tenir en compte altres feines per a ella. Quan 
es faci el pagament de manera virtual s'haurà d'especificar molt bé nom, curs, 
excursió. L'Assumpta diu que això ja es fa, els nens hauran de portar el 
justificant de pagament igualment a classe per entregar-lo al tutor/a 

 
 

                     Pel que fa el  tema d'expulsions una mare ens expressa la seva decepció   

per la manera com  es gestiona l'expulsió d'un alumne. Diu que  s'haurien de   
           buscar mesures alternatives en comptes d'enviar-los a casa uns dies, ja que  

molts pares no  se'n poden cuidar i es queden moltes hores sols.  L'Assumpta li 
contesta que abans d'una expulsió  s'envien fulls d'advertiments a la família 
però a vegades passa que els afectats no entreguen el full als pares. Els 
expulsats se'ls fa venir a la tarda a fer tasques o deures. També es proven 
altres mesures però se'ls hi acaben els recursos. 

         
 

     Repassem les activitats extraescolar  curs 2015-16 
 

Teatre ; reforç d'anglès, preparació First, repàs d'ESO, reforç 
batxillerat humanístic i científic 

 
S'ha fet arribat com a proposta un full amb les activitats als de 1er ESO. 
El problema de les activitats és la falta de constància dels alumnes i un altre és 
que deixen de pagar la quota.  
           
Cal continuar amb el grup de FCE, el curs passat es van apuntar 11      
alumnes i van acabar 7. El grup de reforç d'ESO es farà si s'apunten alumnes. 
El Jaume diu que a partir del gener és quan s'apunten més estudiants però  
cada any es diferent.  
Cal presentar  totes les activitats que oferim. A nivell d'ingressos i costos 
l'Ermengol comenta que les extraescolars van quedar compensades i van 
donar rendibilitat el curs passat. 

 
            

 

      S'ha aprovat per la junta tirar endavant la compra d'una taula de ping-pong 

apròx. 1000€ ja instal·lada i tot. Ja s’havia aprovat 2 equips de fotònica pel 

departament de Física.  



 

Els de tecnologia els hi van donar un equip de robòtica i van demanar a 

l'Ampa per comprar-ne dos equips més. Material que finalment ha estat finançat 

per l’ institut i s'utilitzarà pels de 4rt d'ESO i 1er de Batxillerat. Es tracta d'una 

immersió per millorar i incentivar més l'alumnat. El José argumenta que des del 

departament pressionen perquè es faci servir tecnologia punta però no ho 

subvencionen. 

Aquest any s'ha agafat la plataforma digital Teide tot i ser més clàssica. El 

format es tradicional però té millors continguts diuen, encara que la presentació 

no es tan moderna. Alguns pares es mostren més a favor de Digitat Text que 

de Teide. L'objectiu, diu l’Assumpta, és que cada professor  faci el seu material 

al moodle tal com fan molts de ciències. Hi ha canvis a 1er i 3er ESO per la 

nova normativa del currículum escolar.  S'ha de treballar per competències 

bàsiques amb l'objectiu de saber fer alguna cosa a la pràctica i no tanta teòrica. 

Hi ha professors que es preparen el seu material i el comparteixen però n'hi ha 

que no el volen fer servir.  

L'entrega dels ordinadors pel curs 2015-16 serà el 10 de setembre a les 5 tarda  

pels d'ESO i a les 7:00 Batxillerat. Ens trobem amb algun pare que ens demana 

els ordinadors ara, fora de temps. Sort que es va fer una previsió de 120 

ordinadors i en sobraven alguns. Tot i això, no es segur que es pugui entregar 

serigrafiat.  

     Ja tenim en marxa la  tele bar de l'insti per difondre temes informatius 

referent a l'institut. La pregunta és... qui se'n cuidarà de penjar i actualitzar els 
continguts?De moment ho faran el Joan i el Pere. Seria interessant que algun 
alumne amb interès pogués cuidar-se'n però cal algú amb coneixements que 
porti un control. 

      No ens podem descuidar de  dir que el Peguera ha aconseguit  un 100% 
d'aprovats a la Selectivitat  amb 5 alumnes excel·lents amb les notes més altes 
de tota la comarca. Moltes felicitats a tots, alumnes, professors i famílies! 

 

EL BUTLLETÍ 

Està penjar a la web de l'Ampa, Cal mirar-se'l per proposar millores. El Jaume 
diu que ens registrem a la web. 

 

TRESORERIA 

Tenim una proposta del Banc de Sabadell de donar-nos d’alta del TPV, targeta 

de pagament virtual, per facilitar els pagaments amb unes condicions especials 

ens diu el Pere. Si es realitza el pagament per Internet facilita les gestions. És 



 

més còmode pagar des de casa. Encara hi ha molta gent que no se'n fia 

d'aquest sistema. 

Per un altre banda, un dels inconvenients que tenim amb el targeter és que ha 

de venir el pare o mare.  

 ALTRES INFORMACIONS, OBSERVACIONS, APORTACIONS 

La Coral del Peguera continua en la mateixa situació que a finals de juny. No hi 

ha director. 

L'Anna Rotllan s'oferirà per fer classes de francès extraescolars. 

Acabem la reunió a les 12:10 minuts. 

 


