
 

 

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES DE L’INSTITUT LLUIS DE 

PEGUERA 

  Plaça Espanya 2, MANRESA - Tel. 938772777 

 

Acta de la reunió de la junta aquest  dijous 2 de març de 2017  a les 21’15 del 

vespre a la biblioteca. 

Assistents: Anna Comas, Roger Cirera, Núria Mesalles,  Maria Peraire,  Joan 

Salamaña, José Contreras, Maria José Marin, Lurdes Duocastella, Rosalia 

Muñoz, Jaume Paradell 

 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA  DE FEBRER 

 

S'aprova sense esmenes. 

 

2. INFORMACIONS DE DIRECCIÓ 

 

S'excusa la Directora. La Núria Mesalles informa que li ha comentat la directora 
per exposar a la reunió un resum  de com s'han de desenvolupar els actes del 
Peguera's Night el  dia 3 de març. Exposa aquesta qüestió. 

  

 

3. INFORMACIONS AMPA 
 
 
1  Reunió FAPAC a l’institut. Trobada AMPA centres màxima 
complexitat, problemàtiques comuns Manresa 23 de febrer 2017 
 
Un cop exposada la problemàtica, entenem que actualment a l’Institut Lluís de 
Peguera no tenim ens hi sentim identificats, en la mesura que les 
reivindicacions exposades ho són per part dels centres de primària i no els de 



 

secundària. Destacar en aquest sentit que sembla ser que no  hi ha cap  institut 
que hi participi. 
 
 
2 Persona per classes de reforç. Estat d’aquesta qüestió. 
 
Aquesta qüestió està resolta del tot, el jove que fa el reforç ja està realitzant les 
classes. 
 
 
3 xerrada “Maleta famílies” orienta’t en família.  
 
Com ja es va comentar a la darrera reunió, es va enviar la carta de l'ajuntament 
a la Diputació, que és la responsable de la contractació d’aquestes xerrades. 
Es va fer difusió de la carta a la pàgina web de l’AMPA. 
El taller, segona fase d’aquesta xerrada, va funcionar molt millor que la xerrada 
inicial. Es valora bé. 
Ara queda per fer l'entrevista amb les famílies. 
Estarem pendents de fer una valoració final d’aquesta xerrada atès que la 
considerem important per les famílies i per tant ha de ser útil. 
 
 
4 Peguera's night. 
 
Ja comentat a l'exposició inicial apartat de direcció. Molt bona valoració de la 
gent que hi ha participat, tant en la organització com la que ho ha fet de públic. 
 
 
5 Informació d'interès, en relació a la Comissió de 
Drogodependències 
 
Es comenta aquesta informació que va arribar des de l’Ajuntament de Manresa; 
La Comissió ha treballat en l'elaboració d'un diagrama de derivacions per tal de 
clarificar i orientar a tots aquells que poden trobar-se davant una situació real o 
d'indicis d'addiccions en general. 
Vosaltres com a centre educatiu, possiblement detecteu o rebeu la preocupació 
de famílies davant de situacions de possibles addiccions tant a tòxics com a no 
tòxics (noves tecnologies, etc..), preocupació que en moltes ocasions ve 
acompanyada d'un desconeixement d'on recórrer per consultar-ho amb un 
professional que els pugui orientar i aconsellar. 
Pel que respecte als centres educatius de primària i secundària, s'estableixen 
com a itineraris de derivació, tant pels alumnes com per a les famílies, els 
següents: 
- Una primera derivació, en el cas dels centres de secundària que en disposin, 
són les infermeres del Servei de Salut i Escola. 
- Una altra línia de derivació, en el cas que l'addicció estigui acompanyada 
d'una problemàtica de salut mental, serà el CSMIJ (Centre de Salut Mental 
Infantil i Juvenil). Aquesta derivació, però, s'ha d'iniciar des del pediatra/metge 



 

de família. 
- La tercera línia de derivació és l'Assessoria de Drogues i 2.0. A aquest servei 
és poden adreçar tant famílies, com infants/joves a títol individual com 
conjuntament. Una tècnica especialista assessora de manera personalitzada: 
ASSESSORIA de DROGUES I 2.0. Oficina Jove del Bages. 
 
S’acorda que es comentarà a Direcció si  envien ells aquesta informació,  si  ho 
fem  nosaltres o  bé si ho fem tots per garantir que arribi  a les famílies. 
 
 
6 Hort del Peguera, petició de material per l’hort a les famílies i  que 
algú es faci  càrrec a l’estiu 
 
S’acorda que farem difusió a través dels correus electrònics i a la pàgina web 
de l’AMPA. Cal trobar alguna persona que es faci  càrrec de l’hort a l’estiu 
d’aquesta forma la canalla que hi treballa ho poden continuar fent fins a finals 
de curs i  que ho treballi a l’estiu ja farà la recollida i continuarà cuidant l’hort 
fins que torni l’alumnat el mes de setembre.  
 
 
7 Festa de la família i graduació. Concurs de cartells 
 
A la propera reunió es concretarà ja el  dia i s’establiran els membres de la 
comissió de la festa per repartir les feines, 
Com l’any passat, s’acorda fer un concurs de cartells per la festa família i la 
portada de l'informatiu sobre les mateixes bases de l'any passat. Els premis 
seran de 50 euros per cada guanyador/a, mides del cartell A4. S’han d’enviar 
abans del dia  02 de maig a en Jaume, a la biblioteca. Es farà la tria dels 
guanyador/es a la reunió de maig de l'AMPA 
 

 
4. TRESORERIA 
 

 
Res a comentar 

 
 

5.ALTRES INFORMACIONS, OBSERVACIONS, APORTACIONS 

Apunta una mare, que costa molt trobar el nom del professorat de l'institut i els 

seus correus electrònics a la pagina web del peguera. Es pot mirar sense iniciar 

sessió? Es farà la consulta a direcció. 

 

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


