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

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

 

Assistents: Ermengol Calvet, Assumpta Pla, Núria Tort, Pere Erro, Núria Mesalles,  Rosalia 

Muñoz, Jordi Cluselles, Maria José Martin, David Solà, Xesca de Dios, Ramon Ribas, 

Francesc González, José Contreras. 

 

1    LECTURA I APROVACIÓ DE L’ ACTA 

Ha quedat aprovada.  

 

2    INFORMACIONS DE DIRECCIÓ 

L’Assumpta ens recorda la jornada  de l'Anella Verda  que serà el 9 d'octubre. Ja es dirà 

l'itinerari un cop se sàpiga. L'hora d'arribada serà esglaonada entre els diferents cursos. 

Ens ha parlat de l’organització dels viatges a l’estranger. S'ha plantejat de tornar fer 

intercanvis de 3er amb Alemanya tal com s’havia fet anys enrere. Tenim com a novetat 

intercanvis amb Romania i també França. La Mercè Bacardi va demanar una beca per fer 

l’ Erasmus de Romania. A banda d’això hi ha  el viatge programat a Paris pels de 4rtESO 

a final de curs. Es comenta que els de 2n tenen previst anar alguns dies a França.La 

Maria José li demana si es podrà tenir la informació per la propera reunió per  prevenir   

les despeses. 

El programa de faltes d’assistència encara no està disponible pels pares, diu que encara 

hi ha canvis i  informació pendent d'entrar. El sistema s'ha demostrat que funciona per 

l’experiència d’altres anys. 

 

3  COMENTARIS I PETICIONS PER PART DELS PARES/MARES 

Es comenta que amb el grup d’ anglès de 2n ESO hi ha algun problema de respecte cap 

als alumnes i un cert  descontrol. Sembla que alguns alumnes han parlat amb la tutora. 

L’Assumpta  demana que les queixes vinguin per escrit i firmades pels pares.  

També s’ha parlat de la tutora i cotutora per saber quina funció té cadascuna, a nivell 

col·lectiu la tutora fa la classe però  les entrevistes s'han dividit. Per tant, l’entrevista amb 

els pares tant la pot fer una com l’altra. 

Els de 3erC tenen confusions amb el nom de la tutora. 

Els de 4rt ESO  d'anglès fan servir el llibre a part de tenir  accés a la plataforma digital.  El 

problema del tema digital és de si el professor vol utilitzar-lo o no. L'Assumpta diu que 

tornaran a insistir amb aquest tema. 

Els alumnes de batxillerat que han comprat llibres reciclats d’anglès,  s’han trobat que no 
els poden utilitzar a classe perquè la professora diu que tenen els exercicis fets i han 
d'estar nets. Cada curs  són molts els llibres que és  reutilitzen i cal deixar clar quins  
estan en condicions per vendre al mercat de 2a ma i quins no. En aquest cas els alumnes 
afectats  pel llibre d’anglès haurien de fer arribar una queixa per escrit, i des de l’Ampa es 



mirarà de gestionar. 

Es proposa disposar d’un full d'observacions o incidències de l’AMPA on es puguin recollir  
les reclamacions  dels pares i/o alumnes sobre actituds o faltes repetitives per part del 
professorat amb la finalitat d’informar, estar a l’aguait i intervenir si es creu oportú.  

 

3   INFORMACIONS DE L'AMPA 

Primer de tot, l’Ermengol ha demanat de canviar la data de l’Assemblea, a petició d’una 

mare,  perquè coincideix amb un acte en memòria de Lluis Companys. Per majoria es 

decideix  mantenir  la data del 15 d'octubre. 

 

 Assemblea general AMPA dijous 15 d'octubre a les 8:30 La comunicació a les famílies 

es farà a través del correu electrònic, web de l'Ampa,  cartells i  telebar. Es procurarà que 

quan s’enviï la informació  s’obri de seguida i no com a correu adjunt. També a través del 

nostre servei d’enviament de correus es pot veure si s’ha rebut i consultat.  

Hem quedat de preparar unes targes vermelles i verdes per fer les votacions i facilitar el 

recompta de vots. 

S'ha de proposar nou president, secretari i tresorer el dia de l'assemblea en vistes al curs 

vinent. S’haurà de consultar els estatuts on es marquen molt clarament com cal fer el 

relleu dels càrrecs. 

 

La quota Ampa pel curs vinent es mantindrà la mateix 45€ + la part del centre. 

L'Ermengol explica les formes de cobrar de l'Ampa. Es pot fer en efectiu, per targeter, per 

targeta virtual a través d’Internet i transferència bancària. 

 

La Maria ens ha proposat una activitat dirigida als de 4rt ESO. Es tractaria d’una  xerrada 

de memòria històrica concretament sobre el feixisme i  racisme al Bages. Ens explica que 

de moment no hi ha res en ferm tot just se’n  està parlant i  es tindrà en compte per més 

endavant. Cal saber qui són i tenir certes referències. Es demana que hi hagi  esperit 

pedagògic al darrera. 

 

Inici activitats extraescolars per aquest curs 

Dimarts comencen el grup de FIRST de moment han sortit 14 alumnes. Es farà una prova 

de nivell i els dividirem en dos grups ens explica l’Ermengol. Segurament les classes 

seran al mateix dia en aules diferents. El problema és que s'apunten molts alumnes al 

principi i abandonen a mig curs. 

No es podrà continuar endavant  amb el pla d'esports d’ educació física per falta 

d'alumnes. Sí que continuarem amb les classes de primers auxilis. Es farà en horari 

d'educació física. Són dos hores seguides de teoria i pràctiques. Per poder-ho oferir  s'ha 

de demanar formalment a Althaia per escrit. 

Ens va arribar una proposta d’activitat extraescolar d’un taller  d’Introducció al Món de la 



Moda. Podria ser interessant però necessitem més informació. 

Comptem amb la novetat d’oferir classes de francès com extraescolars a càrrec de l'Anna 

Rotllan. Les classes, si surt grup,  s’enfocarien a preparar els alumnes  pels exàmens 

oficials del DELF. 

Cicle de xerrades del PEC. Hi continuarem formant part. Es poden proposar temes com 

desintoxicació de mòbils i altres d’interès que afecten més directament els adolescents. 

 

4   TRESORERIA 

El Pere ens presenta la comptabilitat del curs passat i el pressupost per aquest 2015/16. 

Ens confirma que un 90% de famílies han pagat la quota. També comenta alguna 

desviació respecte l'equipament  de la biblioteca, oficina  i les festes tradicionals. Ens diu 

que el desfibril·lador entra dintre del concepte de serveis. 

Hi ha dos gràfics amb  el repartiment de la quota que està prevista  2015/16. 

En principi el pressupost es  penjarà a la pàgina de la web. 

S’ha d’explicar  que la quota és de 45€ i no pas el total que es paga de matrícula. A través 

de  la quota es contracten uns serveis que repercuteixen en el centre. El Pere ens mostra  

l’estat de comptes a la pantalla, ha elaborar un gràfic d’un formatget molt il·lustratiu i li 

aconsellen que ho presenti així  el dia de l'assemblea general. 

Cal deixar clar i fer constar que  l'Ampa ha deixat el mobiliari a l’ institut, diu l’Assumpta . 

 

5   ALTRES 

Dia  de l’Assemblea General  FAPAC 3 octubre a Vila-seca. 

 

El número de la Grossa farem 120 participacions tal com van fer el curs passat. El 

número és el 19620. 

 

Fi de la reunió a les 11’05 del la nit. 

 


