
ASSEMBLEA GENERAL DE L’AMPA  DE l’IES LLUÍS DE PEGUERA 
DIJOUS 15 D’OCTUBRE DEL 2015  a les 8’30 A LA BIBLIOTECA 

 

 
BENVINGUDA I PRESENTACIONS  

 
Comença a parlar el president de l’AMPA, l’Ermengol, qui dóna la benvinguda a tots 

els pares i mares, tot seguit presenta els membres de la taula; la directora, l’Assumpta,  

el Pere com a tresorer i la Núria de secretària.  De seguida ens recorda que convé   

buscar el relleu de càrrecs pel proper curs 2016-17. Els interessats poden presentar 

les candidatures abans de Sant Josep. 

 

1  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA DARRERA ASSEMBLEA  
D’un total de 13 assistents en el moment de La votació n’hi ha 10 vots a favor i 3 

abstencions. 

 

2  QUÈ FA L’AMPA DEL PEGUERA?  

 
L’Ermengol ens explica que és un suport fonamental de comunicació entre alumnes-

pares-centre. Vetlla i mira de ser el complement essencial perquè l’ institut públic vagi 

més bé i pugi dóna més bona formació acadèmica a l'alumnat.  Escolta les queixes, 

observacions i suggeriments de pares, alumnes i professors amb el compromís 

d’ajudar a millorar i intentar solucionar aquelles incidències que surten al llarg del curs. 

Ajuda aportant recursos culturals i educatius. La directora aprofita per agrair  la tasca 

feta i el recolzament rebut de l'Ampa amb recursos tan bàsics com poden ser la llum o 

calefacció. Destaca la feina de persones que hi treballen  com el Marc, l’informàtic, 

figura clau amb el manteniment dels ordinadors del centre. També explica la 

importància del personal que treballa a l'Ampa com és el Jaume de la biblioteca, la 

Sònia l'assistent social i la Mari Àngels de les fotocòpies. 

Gràcies a l’associació i aportacions de les famílies els diners s'inverteixen per millorar 

en complements educatius per als nostres estudiants.  

 

3 FUNCIONAMENT I SERVEIS 
 
Membres de la junta. Està formada pel president, tresorer, secretari, coordinador,  

comissió de comunicació  del butlletí, de la xarxa, vocals i tots aquells pares o mares 

que assisteixen regularment a les reunions del primer dijous de cada mes. 

Suport Informàtic se’n cuida el Marc. És el responsable de fer el manteniment, 

reparació dels aparells i tecnologia digital  del centre; ajuda a alumnes i professors 

davant incidències i problemes que surten. Tots els alumnes socis disposen de 90 

minuts gratuïts d'informàtic. 

Treballadora social: orienta l’alumnat i a les famílies que ho necessiten, principalment 

aquells que tenen pocs recursos econòmics; coordina el tema de beques i ajudes 

socials; fa de mediadora en qualsevol conflicte entre alumnes,  col·labora amb la 

psicopedagoga de l’ institut. Trobareu els horaris a la pàgina de l’Ampa.  

Servei de biblioteca: És un espai que s’utilitza per l’estudi, fer deures, manllevar 

llibres de lectura obligatòria i per reunions. Cada curs amplia el material bibliogràfic: 



s'intenta tenir varies còpies dels llibres de lectura obligatòria. Es va demanar al 

departament de llengües de fer una lectura rotatòria de manera que els grups no  

coincidissin tots a llegir la mateixa novel·la al mateix trimestre. 

 

Activitats extraescolars: algunes ja s’han posat en funcionament. Altres començaran 

progressivament a mida que hi hagi un mínim d’alumnes. 

- Reforç d’assignatures d’ESO i BATXILLERAT  

- Anglès preparació pel FCE i  PET//  Francès preparació exàmens oficials   

- Anglès de reforç d’ESO 

- Activitats esportives: Bàsquet, futbol, tenis taula, atletisme,  escacs en horari de 

pati de moment. Amb el departament de física s'han posat d'acord per poder 

coordinar partits.  

- Teatre. 

- Tutoria per preparar les proves ‘CANGUR’. 

- Hi ha una proposta d’iniciar classes de francés. 

 

Restem oberts a noves activitats sempre que hi hagi un mínim d’alumnes. 

 

La Coral del Peguera formada per alumnes del centre ha començat assaja els dimarts 

a la tarda de 3'00 a 4.30 dirigida per la la Júlia, professora de música del centre.  

Fins el juny passat hi havia també la coral d’ adults, però de moment, no hi ha 

continuïtat per  falta de director. 

 

Col·laborem en actes culturals, diades, festa de final de curs, graduació...  

1. Fa dos anys que oferim un curset de RCP, Reanimació Cardiovascular Pulmonar. 

Aquest curset permet als alumnes saber com han de reaccionar en cas de trobar-se 

davant d’aquest problema. El centre disposa d’un desfibril·lador comprat el curs passat 

i que es fa manteniment anualment. 

2. Cicles de xerrades i conferències educatives: Temes socials i sanitaris: primers 

auxilis, Internet Segura... 

3. Convocatòria de concursos de dibuix: portada del butlletí, cartells com la festa de la 

família i el logotip de l’Ampa renovat el curs passat. 

Adquisició, renovació i manteniment de material complementari pel centre. En el 

moment que es necessiti i en comú acord amb el centre. 

Manteniment de ‘dissabte al Peguera. El curs passat no es va fer perquè es van 

acabar les obres. L'Ajuntament ens va tallar les branques i va netejar la fullaraca. 

CANALS DE COMUNICACIÓ Butlletí digital, web, cartelleres, tele-bar. 

Procurem que la informació arribi als pares i alumnes des de diferents canals; hi ha 

cartelleres físiques, la web està renovada i visualment es molt més atractiva, els 

professors envien coses. També disposem de tele per penjar-hi noticies i informació 

diversa acadèmica de l’Ampa.  

Hi ha entitats que  col·laboraren amb l’Ampa-Peguera com el Club Vela, F2 

informàtics... se'ls hi ofereix fer una publicació a canvi d’ una aportació econòmica. 

 

4 TRESORERIA: APROVACIÓ DEL PRESSUPOST I LA QUOTA 

 



El Pere comença recordant que fa 5 anys que se’n cuida de portar els comptes i 

demana un relleu. Tot seguit ens presenta el números de la quota anterior 2014/15. El 

tros més gran se l'emporta l'informàtic i també el servei social. Una part correspon a la 

reparació de mobles de la biblioteca. L'Assumpta explica que el centre no funcionaria 

sense l'aportació de les famílies.   

 

Com es que baixen tant les aportacions de l’AMPA? Demana una mare. 

El Pere diu que es va aprovar una quota anual de 45€ per família que es cobra en el 

moment de fer la matrícula. Quan els pares formalitzen la inscripció, el centre us fa 

abonar les dues quotes conjuntament El problema és que quan separem, això és 

quota de l'Ampa i això és de l’ institut,  moltes famílies no la paguen  però  es 

beneficien dels serveis que paguen la gran majoria. Per tant, des de fa temps es cobra 

conjuntament en el moment de l’ inscripció. En cas d'haver-hi famílies amb problemes 

econòmics la treballadora social demana ajudes. Com diu una mare són vasos 

comunicants i l'Assumpta remarca que hem d'estar d'acord i ben avinguts.  

Sí  que fiscalment s’ha de separar la part de centre i la de Ampa diu el tresorer. 

 

Aprovació de quota curs 2016-2017. Procedim a la votació de la quota  de 45€ per el 

proper curs. 13 vots a favor, cap en contra, cap abstenció d’un total de 13 assistent. 

Queda aprovada. Únic pagament de 45€ per família + el material obligatori del centre 

que es cobra conjuntament en el moment de l’ inscripció. 

 

Presentació de l’estat de comptes curs 2014-2015 i pressupost pel 2015-2016. 

Passem a la votació  del repartiment de la quota per aquest curs. 13 vots a favor d’un 

total de 13 assistents. Aprovat el pressupost. 

 

Ens demanen si estan comptabilitzades les famílies que no paguen. Sí,  hem calculat 

que n’hi ha un 5%. S'ha de separar els que no volen pagar dels que no poden. Els 

segons se'ls envia a la Sònia i firmen un compromís  on se'ls demana un mínim de 

10€. L'Assumpta diu que l'insti assumeix aquests poquets.  

Durant el període de matriculació gairebé tothom paga l'Ampa  però aquells que 

s’incorporen a mig curs, la comissió d'escolarització, vol saber si paguen.  

 

Formes de pagament;  

Es cobra en efectiu,  per targeta, transferència bancària i ingrés en compte. A partir 

d'ara per facilitar les gestions es podrà fer amb la targeta virtual TPV per Internet.   

Treballem amb el Banc de Sabadell amb un compte expansiu a través de la FAPAC 

però encara hi ha un petit compte de Catalunya Caixa. 

 

 

5 DUBTES, PREGUNTES I SUGGERIMENTS 
Una mare demana si hi haurà cros escolar per tres nenes de 1er d'ESO. La mestra els 

hi ha dit que s’hauran d’espavilar elles a través del consell escolar. Vol saber si des del 

centre es pot gestionar i promocionar. L'Any passat, diu l'Ermengol, es va oferir com 

extraescolars esportives i només va sortir una persona. Els centre normalment té un 

coordinador  però l'Assumpta diu que falten alumnes. 



Les professores de gimnàstica fan una selecció d'alumnes dins de la competició entre 

IES. L'Ampa paga les samarretes dels alumnes del Peguera que hi participen 

 

Ens demanen si podem oferir un curset de mecanògrafa. Ja s'havia fet però no 

s'apuntava gent. 

 

Un pare comentar que a l'hora del pati hi ha algú que es cola  per la barrana i sospiten 

que passar alguna substància. 

 

Per acabar recordem el dia de reunió mensual de la junta;  primer dijous de cada mes 

a les 9’15 a la biblioteca. Animem a tothom a col·laborar-hi! 

 

 

Agraïm l’assistència a totes les famílies i desitgem un bon curs a tothom!  

 

Fi de l’Assemblea 10’30. 

 

 


