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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 13 de setembre de  2018  a 
les 19:30 del vespre a la biblioteca. 

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

 

3. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL MES DE JUNY 

 

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/ 

 

    4. INFORMACIONS DE DIRECCIÓ 

 

Informa la directora que el curs ha començat amb normalitat.  

Incorporen a 1er, 3er, 4at,  els suports intensius per a l’escolarització inclusiva 
(SIEI), abans USEE; són dotacions extraordinàries de professionals que 
s’incorporen a les plantilles d’escoles i instituts com a recursos intensius per 
atendre els alumnes amb necessitats educatives especials que ho necessitin. 

El SIEI és un recurs per al centre, que se suma als suports universals i 
addicionals per a la inclusió. 

Els nens amb necessitats especials no surten  de l'aula , entren professors dins 
pel tractament d'aquests. 

Explica la creació de la figura dels  coordinadors de nivell. 

Informa del nou  cap d’estudis  diürn, l’Ignasi Cebrián, en nocturn serà en David 
Sánchez. 

En  relació al projecte Lotus seguirà aquest curs amb alumnes  de 1er a 4art i 
professorat. Recordar que aquest projecte és una de les apostes més 
innovadores de Manresa 2022 en el terreny educatiu i consisteix en sessions 
de gestió emocional i valors mitjançant eines de psicologia, mindfulness i ioga. 

A la pàgina moodle del centre ja hi ha els dies lliure disposició al calendari. 
Calendari del curs 

 

https://ampa.inspeguera.cat/en/category/actes-de-les-reunions-de-lampa/
https://ampa.inspeguera.cat/en/category/actes-de-les-reunions-de-lampa/
https://drive.google.com/file/d/1bPPzgJxvd6rqLIcHAyE2d1KxIZIyTzee/view?usp=sharing
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La reunió amb les famílies serà el dimarts 18 de setembre  a les 19 hores ESO 
i 20 batxillerat. Cadascú a la seva aula.  

Als de segon els informaran del projecte PERIS, comença amb els de segon i 
es voluntari per detectar problemes lleus relacionats amb dèficit atenció, 
hiperactivitat...es fa a tots els instituts de Manresa. Es voluntari. Es calcula 20% 
afectació canalla aquesta edat. Ho fan professionals de la Vall d'Hebron. 

Per més informació ; http://mon.uvic.cat/lapunt/arrenca-el-projecte-trastorns-
del-neurodesenvolupament-i-fracas-escolar/ 

 

La Jornada Verda es realitza aquest any el dia 5 d’octubre. Més informació en  
relació a l’Escola Verda  https://inspeguera.cat/institut-lluis-de-peguera/escola-
verda/ 

 

Aquest curs hi haurà classes d’àrab els dimarts de 16 a 18 hores i dimecres de 
16 a 18 hores per famílies i professors 

 

 5. INFORMACIONS AMPA 

 

 Hort peguera  

Calen voluntàries/es que vulguin donar cop  de mà per netejar l’ hort , quan faci 
falta per fer neteja en Manel dirà el dia i caldran 4 o 5 persones. 

 

 Data de l’assemblea general 

S’estableix com a dia per fer l’assemblea general  el proper dia  18 d’octubre a 
les  20 hores a la biblioteca del centre. 

 

 Activitats extraescolars 

 

Anglès 

Mancava trobar docent, sembla ser que tenim un candidat que també podrà fer 
Francès. Farà tots els nivells.  

 

Bicicletes 

 

Ja està gestionat i es posa la informació al full de les extraescolars.  

 

Música 

 

http://mon.uvic.cat/lapunt/arrenca-el-projecte-trastorns-del-neurodesenvolupament-i-fracas-escolar/
http://mon.uvic.cat/lapunt/arrenca-el-projecte-trastorns-del-neurodesenvolupament-i-fracas-escolar/
https://inspeguera.cat/institut-lluis-de-peguera/escola-verda/
https://inspeguera.cat/institut-lluis-de-peguera/escola-verda/
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Tot gestionat amb la Casa de la música. Es posa la informació al full 

 

Hora dels deures 

 

De moment seguim buscant un substitut. Es proposen com a dies i hores 
dilluns, dimarts i dijous de 17 a 18 

 

Jocs tradicionals 

 

En Joan proposa dijous de 17 a 18 hores, passarà informació per correu en 
relació a l’activitat. Es farà trimestral octubre a gener 

 

Edició vídeo 

 

Ja s’ha lligat tot amb el docent, de moment se farà trimestral octubre a gener i 
després ja veurem  com evoluciona. 

 

6. TRESORERIA 

res a comentar 

7. TORN OBERT DE PARAULES 

 Es demana la relació entre AMPA i biblioteca. Hi ha un conveni anual d'ús 
d'espai biblioteca i dos despatxos. 

 Es comenta que podria ser millor que les persones que no formen part de 
l'AMPA no assistissin a les reunions mensuals. Es fa referència a la presència 
de la Directora a les reunions. La Junta actual,  com l’anterior,  troba molt 
interessant la presència de la Directora a les reunions, la seva presència facilita 
la gestió dels assumptes a tractar, evita haver de fer gestions i contactes 
posteriors i  a més aporta informació d’interès i de qualitat de tots els presents a 
la reunió 

 Es comenta en relació al personal contractat per AMPA si es tenen present les 
despeses d'acomiadaments, tenint en  compte que es va acomiadar a una 
persona aquesta curs passat i  es va haver de pagar una indemnització. 
L’AMPA té present aquestes possibles incidències i disposa d’un romanent per 
fer-se càrrec si s’escau.  
 

 
 

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


