
ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D’ALUMNES DE L’IES LLUÍS DE PEGUERA. Plaça Espanya, 2,
MANRESA – Tel. 93 877 27 77

Acta de la reunió de famílies del dijous, 5 de maig de 2022, a les 19:00h telemàtica mitjançant
l’aplicació meet.

Assistents:, Silvia Basora, Cristina Casals, Ignasi Cebrian, Xavier Cervera, Susana Coca, Anna
Prat, Gemma Garcia, Norma Gilces, Inmaculada Gilibets, Jaume, Salam Haled, Gemma Jimenez,
Laura Martorell, M. Assumpta Pla Pi, Mª Alba Segues Canto.

1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE MARÇ

Es llegeix i s’aprova l’acta de març.

2.- Informació direccions

La Mª Assumpta es jubila el 9 de maig i l’ Ignasi Cebrian serà el director en funcions.

171 1r ESO 8 2n ESO i  7 3r ESO

Oferta 1r Batxi arts, 70 i resta 140. Preinscripció de 115 i de l aresta 118

Oferta 140. de 2n Batxillerat.

Nocturn hi ha poques preinscripcions. De primer 5, però més endavant augmentaran.

De batxillerat entren tots menys a l’artístic.

3.- Informacions AFA

Programa lotus a càrrec de la Marcia, coordinadora del programa

Descarreguem el vídeo de la Marcia perquè les famílies el puguin veure tranquilament a casa.

- Valoració de les extraescolars curs 21-22

S’ha començat amb 3 cursos d'Anglès i 3 de Francès. Es va començar amb 28 alumnes i s’ha
acabat amb 14. L’extraescolar de Francès, s’ha cancel·lat per manca de alumnes i impagaments.

Hi ha hagut poca implicació de famílies amb les extraescolars. L’Afa a cobert impagaments.

- Proposta extraescolars curs 22-23

Continuem extraescolars però amb uns nous requisits. Cal fer pagament de la matrícula (adelantats
per 3 mesos) i pagaments trimestrals. Mínim els grups de 10 persones, menys no podrà ser.

Comportament d'alguns dels alumnes a distorsionat les extraescolars d’anglès i francès. Han sigut
els mateixos alumnes i professora que han advertit d’aquest comportament incívic. Se’ls i fa un
advertiment, el segon són expulsats de la extraescolar.

Amb 3 impagaments hi haurà baixa i no retorn de matrícula. Si després les famílies pagan se'ls i
retornarà l’import pagat.



S’obre torn de paraules respecte de si a les famílies li semblen bé aquestes actuacions, la Cristina
diu que altres anys ja ha passat i que està bé.  L’Anna diu que els seu fill ho ha aprofitat molt i que
és una llàstima de la gent que no paga. Que en lloc de pagar matrícula de 3 mesos, que són força
diners, que la gent pagui la mensualitat abans de fer el mes extraescolar, pagar per avançat, qui no
ho faci no podrà fer l’extraescolar. També becar a 4 famílies.

La junta de l’AFA veu complicat becar famílies.

Es valora que no hi hagi matrícula però pagar els trimestres per avançat. Pactar també amb les
escoles d’idiomes sobre aquest tema.

També s’ha parlat amb les escoles d’idiomes per fer proves de nivell de les extraescolars d’anglès i
de francès.

Fer els horaris de les extraescolars i tenir-los disponibles el setembre.

Les famílies interessades poden pagar el Juny els tres mesos de cara el setembre i poden reservar
la plaça per extraescolar.

L’Anna proposa pagar trimestres per avançat i fer beques per les famílies que volen però no poden.

Caldrà fer unes bases sobre les beques.

4. SOBREVINGUTS

Es prendrà nota per tractar-ho a la següent reunió

5. PRECS I PREGUNTES

Quedem  dijous, 3 de novembre de 2022, a les 19:00h.

El secretari aixeca la sessió a les 20:15 h informant de la data de la propera reunió i s'estén
aquesta acta.


