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, 3 de novembre de 2022, a les 19:00h. L’assemblea es fa
de forma presencial, però també es pot assistir telemàticament mitjançant l’aplicació meet.
Assistents:, Silvia Basora (Roger Arisa), Ignasi Cebrian, Xavier Cervera (Aina i Eloi Cervera),
Said Aboujida (Tarek Laghdas), Karima Bouni (Layla i Adam Sdia), Saloua (Rayan Talbi), Assiya
(Aiman Bouarya), Josep (Laia i Pere Balaguer), Jamal (Fatima Bouarfa), ;Mohammed (Marouane
Hamza), Rabia (Redoun), Eva Vila (Joana Ohirashel), Marta Borrós (Carla Valldeoriola), Bouchra
Aboudou (Hiba Hammouch Aboudou), Bouzekri Sellami (Walid Sellami), Driss Benachour (Ahlam
Benachour), Belén Montaño (Vladimir Montaño Gómez), Ismael El Gazouhi (Asmae Machate), Pilar
Descalzo (Pau), Patrícia Malena (Nélcia Bandida), Hiba Moussa (Couchile Moussa), Neus Farré
(Eva Castaño), Dayana Esttrada (Andrés L. i Isabel Sophia R. Estrada), Maria Luz López López
(Maria López López), Montse Francitorra (Jordi Arnau), Youssef Nou Ouchne (Adam Nou El
Bourkhissi), Fatima Oumatuo (Osama Erhmany) i Gemma Jimenez (Jordi Rochés) .

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE 5 DE MAIG
Es llegeix i s’aprova l’acta de març del 2022.
2. INFORMACIONS DIRECCIÓ
L’ Ignasi Cebrian es presenta . Informa dels grups que hi ha cada curs.
La nova llei d’educació i avaluació per competències i aprenentatge a ESO està gairebé
implementat. També hi ha canvis a batxillerat i en 3 anys s’ha de complimentar el nou currículum.
Els tutors i tutores són la via de comunicació acadèmica entre l’institut i les famílies.

3. INFORMACIONS AFA
-

-

Calendari reunió AFA i temes a tractar, des de la junta expliquem el concurs pel disseny del
nou logo de l’AFA, calendari del curs, festes de graduació de 4rt d’ESO i 2n Batxillerat i
reunions bimensuals de l’AFA.
S’acorda una comissió de pares de 4rt d’ESO.
A preguntes de famílies, aquest any, el viatge de final de curs de 2n batxillerat no ho farà
una agència de viatges sinó des del mateix institut.

4. EXTRAESCOLARS CURS 22/23
Els grups d’extraescolars d’anglès, per preparar-se l'examen del first, i francès, el Delphi, ha
començat molt bé. L’acadèmia Friends se’n carrega de les classes d’anglès i la professora Carme
Cervelló de les de francès.
5. LIQUIDACIÓ CURS 2021/2022
Es contractarà una vetlladora. Hi ha 3 partides pressupostàries, una de serveis, despeses de
funcionament i equipament d’institut.
El pressupost d’enguany és de 98.000 euros.

Despeses més importants: Biblioteca, servei informàtic, extraescolars. Equipament i promoció
d’institut, despeses de funcionament, la TIS.
A preguntes d’una família aquest any no s’ha fet el mercat de segona mà de llibres perquè l'institut
no ens havia passat la llista dels llibres.
Es planteja per una família de fer un fons solidari per subvencionar les famílies que no poden
pagar-se els viatges de final de curs. La junta proposa de moure alguna partida.
També es demana que els alumnes es moguin (vendre galetes, polvorons, roses…) per fer uns
diners pel viatge de finals de curs.
Una família explica que això de fer diners pels alumnes ho gestionen les tutores. Que primer ho
carreguen a les famílies i a mesura que es van obtenint imports es van retornan.
Recollim totes les aportacions respecte del pressupost i ho plantegem a la TIS, el fons solidari, per
aplicar-ho.
6. APROVAR PRESSUPOST 2022/2023
S’aprova el pressupost per l’assemblea.

7. SOBREVINGUTS
Surt el tema de la festa de les famílies, que feia anys s’havia fet.
Es comunica que de cara el setembre de l’any que ve hauria de sortir una nova junta per agafar el
relleu.
També es proposa de comprar jocs de sobretaula. Se’n farà trasllat a l’institut per si necessiten
aquest tipus de material.
La junta de l’AFA demanarà a l’Institut com es gasta els imports que donen les famílies per
material.
A preguntes d’un pare, respecte de les extraescolars hi ha una preavaluació a mitjans de curs però
no hi haurà cap reunió amb els mestres.
Una mare demana si es pot fer una nova extraescolar de teatre. Si hi ha demanda, un mínim de
9/10 nens, es podrà realitzar.
Es prendrà nota per tractar-ho a la següent reunió
8. PRECS I PREGUNTES
Quedem dijous, 12 de gener de 2023, 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.

