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

Assistents: Núria Mesalles, Roger Cirera, Lourdes Duocastella, Jaume 
Argerich, Gemma Garcia Bové, Assumpta Pla, José Contreras, Fina Torra, 
Rosalia Múñoz , Joan Salamaña. 

 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL MES DE DESEMBRE 

 

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 exposa com ha quedat configurat el consell Escolar després de les 
passades eleccions. En aquesta pàgina web trobareu informació respecte el 
consell Escolar del centre; https://inspeguera.cat/institut-lluis-de-peguera/equip-
huma/consell-escolar/ 

En  relació als alumnes que es troben  a Estrasburg ens informa que estan bé. 

Informa de diferent sortides i actes que estan previstos. Per exemple la 
setmana vinent van a Valencia els de batxillerat tecnològic. 

En  relació a actes relacionats amb les festes de Nadal, els pastorets de primer 
seran  el dia 20 de desembre a les 20 hores als Carlins. El dia 19 de desembre 
davant Crist Rei a les a les 13.30 hores fan concert de Nadal amb alumnes i 
professors d’algunes classes. El dia 21 de desembre hi haurà diferents actes i 
representacions, com per exemple l’ amic invisible.  

L’ arbre de Nadal inspirat en Josep Guinovart,  ha quedat molt bé, es troba al 
primer pis de l’institut. 

En  relació al projecte PERIS ja ha començat i estan pendent que les  famílies 
retornin signats els documents d’autorització si  s’escau. La segona part serà la 
de diagnòstic i la darrera la de tractament.Per més informació en  relació al 
projecte PERIS podeu clicar aquest enllaç; 

https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/la-segona-edicio-
dels-ajuts-peris-financen-22-organismes-per-impulsar-projectes-de-recerca.html 
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En  relació al calendari escolar encara no està definit del tot, s'ha d'esperar que 
arribi del Departament d’Ensenyament. 

 

3. INFORMACIONS AMPA 

 Evolució extraescolars. 

Reforç anglès i First. Hi ha famílies molt contentes amb el professor d'anglès. 

Pel que a l’activitat hora dels deures, els alumnes que hi participen també estan 
contents. L’activitat es va desenvolupant amb normalitat. 

La resta d’activitats no s’han posat en funcionament per manca d’alumnes 
interessats. 

 Gestions amb l’ informàtic a  hora descans per part de l’ alumnat 

Sembla ser que la gestió és correcte i que no cal fer canvis al respecte. 

 Canvi Tècnica FAPAC Catalunya Central. 

Hi ha hagut un canvi  de la tècnica de la FAPAC a la Catalunya Central l’  
Ascensió Ureña deixa de ser-ho. 

 Exàmens de salut treballadors AMPA 

S’informa que els treballadors que té contracta l’AMPA tenen  el dret de fer-se 
un  examen de salut segons ens ha informat la gestoria. Ja han estat informats. 

 Ajuda als alumnes de 4art per viatge de fi de curs 

Ens vàrem  reunir amb els professors responsables sobre la viabilitat de donar 
ajuda per fer aquest viatge. Hem  quedat que si precisen  algun tipus d’ajuda de 
l’AMPA ja ens informaran. 

 

6. TRESORERIA 

res a comentar 

 

7. TORN OBERT DE PARAULES 

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


