
 

ASSOCIACIÓ 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 del dijous 03 de novembre de 2016 a 

les 21;15 hores del vespre a la biblioteca. 

Assistents: Roger Cirera , Assumpta Pla, Pere Erro, Àngels Garcia, Maria José 

Martin, José Contreras, Núria Mesalles, Joan Salamaña, Jaume Paradell., 

Eulàlia Torras, Lurdes Duocastella, Rosalia Muñoz. 

 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL MES D’OCTUBRE 

 

Aprovada sense esmenes 

 

2 INFORMACIONS DE DIRECCIÓ 

 

2.1 Intervé en Maurici Tarragó ,cap d’estudis, que a petició de l’AMPA ens 

explica els horaris que fan els alumnes les darreres setmanes de curs, al juny, 

atès que hi ha desconeixement per part d’algunes famílies, dels horaris dels 

alumnes, del motiu que no hagin d’assistir a classe en alguns casos... 

 A grans trets exposa que es fa molt complicada la gestió de l’alumnat les 

darreres setmanes de curs en la mesura que hi ha alumnes que ja ho tenen tot 

aprovat, altres que fan  recuperacions, excursions de final de curs i altres 

circumstàncies i el professorat ha d’atendre múltiples fronts i l’activitat 

acadèmica normal es veu  afectada. 

Dit l’anterior però, la idea general és que les classes finalitzen el dia que es 

preveu normativament i  que els alumnes van  a classe fins el darrer dia. Cal 

tenir en  compte però que no hi ha activitat acadèmica normal i que en alguns 



casos es permet l’absència de l’alumne en la mesura que ja ha finalitzat el curs 

acadèmic. 

S’arriba a la conclusió que hi ha una manca de comunicació en relació a 

aquesta qüestió i s’acorda que el mes d’abril ens passaran un document 

explicatiu de com es desenvoluparà el mes de juny en quant a activitat 

acadèmica horaris i altres. Aquest document es farà arribar a les famílies.  

Agraïm les explicacions d’en Maurici Tarragó el qual abandona la reunió un cop 

finalitzada la seva intervenció. 

 

2.2 Pren la paraula la Directora amb els següents punts a tractar; 

 

En relació al Pla d’Entorn, ens insta a participar-hi com a AMPA. Els Plans 

educatius d’entorn són una proposta educativa que vol donar resposta a les 

múltiples necessitats de la nostra societat. Són instruments per donar una 

resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives, coordinant i 

dinamitzant l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i 

joves. 

Els docents de l’Institut participen en algunes de les comissions d’aquest, 

concretament participen en; apadrinem el nostre patrimoni i a collida. 

Tota la informació del Pla d’Entorn a; 

http://plaentornmanresa.blogspot.com/p/documents.html 

i a http://serveiseducatius.xtec.cat/bages/categoria/pee/ 

Acordem que alguns pares i mares hi participarem. 

 

El parlament verd proposa anar a veure Scaramouche el dia 30 de novembre 

al vespre. Hi poden anar els alumnes que vulguin, el preu serà de 25 euros.  

Es vol acabar de fer un Facebook oficial de l’Institut.  Estem pendents que 

Facebook  ens reconegui com a oficials ja que hi ha varis Facebook a nom de 

l’institut Lluís de Peguera, s’està gestionant aquesta qüestió. 

Com cada any hi haurà els Pastorets el mes de desembre. A la propera reunió 

es concretaran les dates i llocs. 

Finalment, en relació al Consell Escolar posem les dates dels diferents tràmits 

a realitzar, es farà publicitat de les mateixes en format paper a l’institut i  a la 

pàgina web de l’AMPA i al moodle. 

 

http://plaentornmanresa.blogspot.com/p/documents.html
http://serveiseducatius.xtec.cat/bages/categoria/pee/


              3     INFORMACIONS AMPA 

 

Es fa una valoració de l’Assemblea General de l’AMPA, l’assistència va ser 

molt pobre tenint en compte el nombre d’alumnes que hi ha a  l’institut. 

 Cal potenciar la informació ja que podria ser que algunes famílies no 

s'assabentin que hi havia la reunió. Es proposa fer-la el mateix dia que la 

reunió de principis de curs, la que es fa de famílies i docents. Cal valorar 

aquesta qüestió, ho concretarem a les ultimes reunions de AMPA abans de fi  

de curs 

 

Totes les actes de reunió estan penjades en un apartat nou a la pàgina web 

de l'AMPA 

 

 

 

 

4. TORN  DE PARAULES 

 

En relació a la reunió d’inici de curs, que es fa a les famílies, es comenta que  

si no pot anar un professor-tutor s'ha de preveure, canviar la data o fer alguna 

cosa ja que queda molt malament que no hi hagi el professor-tutor. 

En relació al dossier d'experimentals d’alguna matèria estan molt bé però els 

enllaços no s'obren. No se sap si és un problema comú o bé únicament passa 

a alguns alumnes. S'ho miraran des del centre a veure que passa. 

Es comenta també que caldria trobar una solució a la ventilació d’algunes 

aules, no corre l’aire i quan comença a fer calor no s’hi pot estar. Únicament 

s'obre una finestra i no corre l'aire. Aquesta qüestió ha estat plantejada 



anteriorment i l'AMPA demana que es revisi o que vingui algú a explicar com 

està el tema.  

Relacionat amb el punt anterior, caldria tenir normes d'higiene per després de 

fer classes de gimnàstica perquè els alumnes vagin a classe  relativament nets 

i canviats. 

 

 

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 


