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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 5 d'abril de  2018  a les 21’15 
del vespre a la biblioteca. 

Assistents: Roger Cirera, Anna Torras, Lourdes Duocastella, Jaume Argerich, 
Gemma Garcia Bové, Núria Mesalles, Rosalia Múñoz. Assumpta Pla, Joan 
Salamaña 

 

    1. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL MES DE MARÇ 

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 

 

A nivell d’institut, hi Ha la intenció de presentar-se a dos premis; el premi 
“participa” de la Generalitat i el premi de l'Ara” amb el projecte del lotus 
mindfullness.  

En relació a la celebració del 90 aniversari del Peguera, els propers actes són; 
el Petit Princep al Conservatori.  

Per Sant Jordi hi ha la intenció de fer una cobla per tocar la sardana i ballar-la 
tots plegats. Encara estan per concretar les hores del programa del dia de Sant 
Jordi. També hi ha previst que hi hagi la presència de la publilla i l’hereu  de 
Manresa i faran  el nomenament  de la publilla i l’hereu del Peguera. Enviaran  

Els tutors de cada curs han d’enviar a les famílies un enllaç amb una esqueta 
sobre qüestions generals d’interès de l’institut, 

 

    3. INFORMACIONS AMPA 

En relació al l’extraescolar  grup de debat de lectura. De moment no venen a la 
biblioteca, l'AMPA esta totalment d'acord amb aquesta activitat i hi dona el 
suport que calgui.  
 

Hi ha una proposta del IES Pius Font i Quer per fer l’extraescolar del teatre de 

forma conjunta, per sumar esforços i mirar de tirar-la endavant. En Roger 

parlarà amb ells. 
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Es valora fer canvi horari per la reunió de l'AMPA, es proposa el segon dijous 
de mes a les 19.30 hores. S'acorda que es fa aquest canvi en la mesura que ha 
de permetre conciliar millor la vida familiar dels assistents i per mirar si és 
positiu perquè assisteixi més gent a les reunions. 
 
En relació a la festa de la família, es farà el primer divendres de juny. Aquest 
any ja tenim grups musicals, no caldrà contractar cap grup. Caldrà avisar als  
batraques. 
 
En  relació a l’ajuda que ens van demanar per les proves Cangur, 170 euros 
per premis, s’aprova aquesta ajuda per part de l’AMPA.  
 
En  relació a Sant Jordi, s’acorda que l’AMPA regalarà una rosa a per cada 
docent i personal laboral del centre. Aquesta rosa es comprarà al Parlament 
Verd,  que tindran  una parada, i es demanarà a aquests que facin entrega de 
la mateixa amb una nota de l’AMPA  
 
La FAPAC ha passat una enquesta sobre fiscalitat de les AMPA a la qual ja 
donarem resposta.  
 
Llistats assistència a extraescolars. La Núria presenta la graella d'assistència 
que hauran de controlar els docents i la graella la tindrà en Jaume. En Jaume 
enviarà un missatge de whatsapp a les famílies si el fill/a no assisteixen a 
l'activitat. 
 
 
   4. TRESORERIA 

Res a comentar. 

  5.TORN OBERT DE PARAULES 

Res a comentar. 
 

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

 
 
 
 


