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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 de l’AMPA el  dijous 14 de desembre de  2017  a 
les 21’15 del vespre a la biblioteca. 

Assistents: Roger Cirera, Núria Mesalles, Joan Salamaña, José Contreras, , 
Lurdes Duocastella, Jaume Paradell, Pere Erro, Joan Torra, Rosalia Múñoz 

 

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

 

S'aprova sense esmenes. 

Aquesta  Acta, com la resta d’Actes, es troba penjada de forma permanent a la 
pàgina web de l’AMPA. 

https://ampa.inspeguera.cat/en/category/actes-de-les-reunions-de-lampa/ 

 

2. INFORMACIONS DE DIRECCIÓ 

 

La directora no ha pogut assistir però passa un escrit amb diferents assumptes 
que vol posar en  el nostre coneixement. 

 Recordar que es va enviar informació a les famílies de que el butlletí de 

notes d’aquest curs a ESO és per competències. Si alguna família 

necessita que li expliquin que demani hora  al tutor/a. 

 El 22 de desembre hi ha classe fins a les 11h. Després tutoria fins a les 

14h ( Comentari de les notes; amic invisible; reflexió sobre el Nadal a 

nivell de valors humans; ... ) L’alumnat de 1r ESO a les 13:30h anirà a 

Crist Rei a cantar Nadales. 

 Aquest divendres l’alumnat de 1r ESO fa Els Pastorets al teatre Carlins a 

les 20h. Obert a tothom. 

https://ampa.inspeguera.cat/en/category/actes-de-les-reunions-de-lampa/
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 La setmana vinent es muntarà  un arbre amb ornaments de Nadal fets 

per les aules. 

 Hem anat a visitar diferents Instituts que treballen amb una forma 

d’organització diferent en el marc de l’escola avançada. Es constituirà un 

Consell pedagògic de professorat amb l’objectiu de fer els aprenentatges 

més comprensius i útils. I fer una proposta de canvis organitzatius a 1r i 

2n ESO de cara al curs vinent o l’altre. 

 Es demanarà  a les famílies de 1r i 2n ESO i AMPA sobre alguns 

aspectes de canvi de millora que voldrien, en el marc d’escola avançada. 

( Sempre dins de les possibilitats i marges d’actuació reals ) També es 

demanarà a l’alumnat. 

 

3. INFORMACIONS AMPA 

 

3.1 Situació activitats extraescolars. 

Hi ha alguna problemàtica amb l'extraescolar d'anglès. Sembla ser que enlloc 
de fer anglès la professora els fa fer deures o altres feines no relacionades amb 
l'anglès segurament perquè no dona a l'abast per tots els alumnes atès que i ha 
molts diferents nivells. 
Parlarem amb la professora que fa la extraescolars en  el sentit que s'hauria de 
cenyir a reforçar el temari de l'institut, de fet aquesta assignatura és un reforç 
de la matèria que es fa al centre. 
Aquesta docent, demana si seria possible comprar un llibre que aniria bé per 
treballar els alumnes que assisteixen a aquesta extraescolar. Per part de 
l'AMPA no hi ha problema. 
 
 

3.2 Renovació assegurança amb FAPAC 
 
Ja s'ha fet. 

 

3.3     Ajuts pels de 4t d’ESO (venda de polvorons...) 

De l’AMPA s'ha donat un cop de mà en el sentit de fer el repartiment de les 
comandes quan aquestes arribin, fer el  cobrament i  el pagament a l’empresa. 
Ja està tot gestionat. No hi ha hagut problemàtiques a destacar, en general 
l'entrega del material ha anat molt bé 
 
 

3.4   Canviar ubicació desfibril·lador? 
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Encara resta pendent, la directora ha de demanar al de manteniment del centre 
que faci el canvi de lloc. 
 
 
 
4. TRESORERIA 

 

Res a comentar. 

 
5. TORN OBERT DE PARAULES 

 
En relació a l'excursió de final de curs, sembla ser que l'any passat al viatge de 
final de curs de 4art va haver força incidències i alguns alumnes no van gaudir 
del viatge per culpa del comportament d'uns pocs. Es proposa que hi hagi una 
previsió en relació al mal comportament de la gent i que els facin fora 
acompanyats d'un professor si s'escau. Caldria signar un document per part de 
les famílies assumint responsabilitats del comportament i que es facin càrrec de 
les despeses si el seu fill o filla ha de ser retornat 
 
 

 
 

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

 
 
 
 


