
 

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

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

 

Acta de la reunió de la junta de l’Ampa de dijous 7 d'abril a les 9’15 del vespre 

a la biblioteca. 

Assistents: Ermengol Calvet, Núria Tort, Pere Erro, Àngels Garcia, Maria José 

Martin, José Contreras, Rosalia Muñoz, Lurdes Duocastella, Joan Salamanya, 

Jaume Paradell. 

1    APROVACIÓ DE L’ACTA  DE MARÇ 

Aprovada     

2 INFORMACIONS DE DIRECCIÓ 

L’Assumpta no ha pogut assistir a la reunió però ens ha fet arribar les 

informacions. 

Activitats diada de Sant Jordi. Dimecres 13 d’abril a les 11:30 es farà la 

prova escrita per seleccionar la pubilla i l’hereu de l’institut  als voluntaris de 4rt 

ESO i 1er Bat. La prova oral només es farà als finalistes divendres 15 d’abril a 

les 11:00. El divendres 22 d’abril a les 12:30 proclamació de la pubilla i hereu 

curs 2016/17 i sardana. Un cop s’acabi els alumnes podran marxar cap a casa 

abans de 2/4 de 3. 

Informació Batxibac. S’ha presentat el projecte i han parlat amb SSTT, 

serveis territorials, estan esperant  la resposta que ha de venir de BCN. Està tot 

preparat però oficialment no es pot dir. També es va portar propaganda a la 

Fira de l’Estudiant. Tal com ho han organitzat no serà obligació fer una tarda 

com és el cas de Sant Fruitós. Es podrà triar qualsevol de les modalitats. La 

preinscripció serà el 4,5 i 6 de maig. Caldrà fer una prova de nivell d’idioma. Si 

el passen podran fer la matrícula.  

L'Ermengol creu que l'avantatge de fer el batxibac és que dóna un cert prestigi 

al centre. El departament no aportarà diners. Tots els alumnes tan del centre  

com de fora es poden presentar al batxillerat internacional. Es una inversió amb 

un cost de 10000 € per formar el professorat. Es pot finançar un 50% del centre 

i l’altre per part de l'Ampa. S'hauria de fer un estudi econòmic per saber sí és 

viable. Es discuteix el tema de l'accés que es demana una nota de 8. Els 

alumnes hauran de compensar assistint algunes hores a la tarda però està per 

determinar. 



 

 

Portes obertes de batxillerat 11 de maig a les 20 hores. La preinscripció és 

del 15 al 25 de maig. 

Preinscripció d’ESO s’ha acabat avui. Hi ha 120 places, menys 12 de NEE 

necessitats educatives especials, que no saben si estan incloses amb els 

preinscrits. Això es publicarà el 15 abril. Les reclamacions seran del 15 al 20 

d’abril. La publicació definitiva serà del 13 al 17 de juny. El pagament es farà 

per finestreta i ens demanen si la maquineta de targes estarà disponible. 

També demanar si la Sònia podrà ser a l’institut pels matins. 

Matrícula 2n, 3er i 4rt ESO Per les matrícules dels alumnes que ja són el 

centre se’ls hi donarà el paper amb el dia que han de venir a fer-la. Encara no 

hi ha data. 

Avui dijous s’ha fet l’exposició de Projectes de 2n, 3er i 4rt per les famílies. 

Els treballs de recerca i els premis s’han deixat pel 26 de maig a les 20h. a la 

biblioteca. 

La xerrada d’orientació per a les famílies es farà el 2 de maig a les 20h. 

S’ha començat a passar l’enllaç perquè totes les famílies contestin l’enquesta 

de satisfacció amb l’institut. Entre aquesta setmana i l’altra s’hauria d’avisar als 

tutors. 

Premis de TR i altres. La Mireia Via ha guanyat un premi de medi ambient 

amb el seu TR. La Laura Llussà ha guanyat un altre premi amb el seu TR de 

socials. Això es penjarà al Moodle. 

 

3     INFORMACIONS AMPA 

L'Ermengol anirà al consell escolar el 12 i demana als pares que facin 

propostes per poder plantejar.  Una mare diu que n’hi ha que no saben fer 

servir un Excel. També es demana que tots els professors vagin en la mateixa 

línea. Hi ha queixes pel fet que s'havien de comprar un ordinador a batxillerat 

però no es fa servir en moltes classes.  

Els pares que  han vingut a la presentació del projectes d’ESO  s'han mostrat 

molt satisfets  amb les explicacions dels professors. 

Xerrada d’orientació 'Internet segura' per pares i mares a càrrec del mossos 

l’11 abril. 



 

Al google hi ha una aplicació per posar-te al mòbil el calendari de l’Ampa. 

T’ajudarà a recordar dies de reunions, festes i altres. 

El 2 maig de 8 a  21:30 xerrada 'Orienta't en Família'.de la diputació.  

S'ha passat l'enllaç perquè les famílies facin l’ enquesta de satisfacció amb el 

centre. 'Consideres que la relació  entre pares-professors és correcte?'. S'ha 

comentat què el més important és què sàpiguen quin sentit té el que estan fent.  

Beques del ministeri per colònies d'anglès d'inversió d'anglès per 1er i 2n 

ESO. Convocatòria del BOE. I també han sortit dels de batxillerat. 

S’ha demanat la renovació dels ordinadors de la biblioteca per mal 

funcionament i averies.  Un dels problemes que tenen els ordinadors vells, des 

de que es van fer les obres, és que quan s'engeguen es posen a parlar 

alternativament entre ells.  Tenim una proposta de fer una compra de 4 MiniPC 

que  sortirien per 1064€.  

Aquest any s'ha gastat 3000€ en beques de llibres. Una mare es pregunta 

perquè no es pot gastar en material informàtic però la beca especifica 

clarament que aquests diners han d’invertir-se en llibres.  

Activitats extraescolars s'està fent el reforç ESO, d’anglès i batxillerat. També  

la competició Scrabble i les sessions de RCP, reanimació cardiopulmonar. 

El pagament virtual a través d’ Internet  no s'està aprofitant diu el Pere. Les 

matriculacions també es poden fer de manera virtual. També insisteix que 

pagar virtualment facilita la gestió i es la forma més segura.  Amb les 

transferències hi ha més feinada administrativa, s’ha de dur el justificant i 

comprovar qui ha pagat. Per la gent que no  està d'acord amb el fet de dur els 

diners en efectiu per pagar excursions  aquesta opció és una bona alternativa. 

 El 20 abril hi ha competició esportiva al Congost. L'Ermengol ha portat a fer les 

samarretes amb el logo de l'Ampa. Com que ja està fet el fotolit es poden anar 

fent cada curs. També les poden fer servir en cas de visita. 

El dia 1 d'abril es va celebrar la Francofonia al Kursaal i l'Ampa va participar-hi 

fent una petita aportació. 

La festa de graduació i de la família és el 10 de juny.  De moment ja tenim un 

grupet que formaran la comissió de festa:  Marta Erro, Maria Peraire, Rosalia 

Muñoz, Joan Salamanya i Maria José. Ens hem de posar en contacta amb els 

del parlament Verd per decidir què es farà.  Quan es faci  la reunió de maig 

concretarem dia i hora per parlar dels  preparatius i organització. 



 

Encara s’ha de fer el concurs de dibuix per triar el cartell  que anunciï la festa 

de la família-Ampa i  de l'informatiu. El premi es de 50€ per cadascun dels 

dibuixos guanyadors. 

Proves Cangur: ens demanen una aportació per premiar els millors de les 

proves Cangur. Els primers premis són vals per una quantitat  de 20€, 15€ i 10€ 

pels primers, segons i tercers.  El curs passat només ens van demanar 25€. Es 

donaran premis de 30€ per l'enigma  

 

4   TRESORERIA 

Els comptes de Catalunya Caixa estan tancats. Pel manteniment d’un compte,  

sense diners ni moviments, els del banc ens reclamen 102€. Com que no 

s’havia donat de baixa s’ha de pagar la despesa que generava. L’Ermengol, 

després de negociar-ho, i pagar-ne menys de la meitat, ha pogut anular el 

compte. De totes maneres, no trobem just que ens facin pagar sense ser 

informats  prèviament. Un dels comptes ja s'ha anul·lat. S’acorda que aquest 

compte es canviï tot al Banc de Sabadell.  

De les quotes de l’Ampa tenim 835 soci pagats fixa. Hi ha unes 100 famílies 

que no són sòcies de l'Ampa.  Algunes d'aquestes han pagat només la part de  

quota corresponent al material de l'institut.  

De cara el curs 2017-18 s’ha decidit  mantenir la quota de l’Ampa de 45€  i 

que s’haurà d’exposar i aprovar en l’assemblea d’octubre curs 2016/17. S'ha de 

valorar la despesa principal com es el cas de l’ informàtic. L’ institut ha de pagar 

part del cost d'aquest professional. L'Ermengol diu que el dia que comencin a 

espatllar-se el material tecnològic  potser no hi haurà prous diners. Un altre 

argument és que el tema de llibres queda compensat amb el tema d'ordinador i 

pagar la llicència. Això cal explicar-ho a les reunions de l'Ampa. 

Acaba la reunió a les 11:40 

 

 

 


