
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, 12 de gener de 2023, 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),
Susana Coca Guzman, Anna Berenguer, Angel Bernet Alfonso, David Pujals, Xavier
Comellas,Neus Ferrer, Txell Bassolas, Fredy Vargas, Deyanira Jiménez, Asmae Machate, Fina
Torra, Pilar Descalzo (Pau), Dayana Estrada (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 3 DE NOVEMBRE

Es llegeix i s’aprova l’acta de novembre del 2022.

2.  INFORMACIONS DIRECCIÓ

L’ Ignasi Cebrian informa informa respecte com s'inverteix els import que paguen les famílies

Serveis que ofereix l’institut:

Es paguen els sous d’una vetlladora (l’altra la paga l’AFA) i d’una treballadora social, per gestió
informàtica i gestió de la biblioteca juntament amb l’AFA.

Despeses manteniment de wifi de l’institut i cable.

Protocols d’informació. El primer pas és que les famílies han de demanar cita al tutor o tutora per
comunicar-li els seus dubtes. La comunicació comença des del professor/professora,
coordinador/es de nivell i l’últim pas és direcció.

Respecte de les festes i actes d’enguany:

- Peguera's night

Festes de l’Institut. Aquest any, el 10 de març faran un altre cop el Peguera's Night. És una acte
que serveix per presentar el què estan fent les noies i nois de  l’institut a les seves famílies.

La FAC estan treballant amb un sistema de participació dels alumnes a l’institut. Han proposat a
l’institut de participar en el seu projecte pilot.

3. INFORMACIONS AFA

La Sílvia i la Gemma expliquen el procés per obtenir el nou logo de l’AFA.

L’anterior treballador de l’AFA, en Jaume s’ha jubilat i s’ha incorporat en lloc seu la Neus.

- Planificació les festes del curs.

- Preparació de les graduacions de 4art ESO i 2n de batxillerat.

Es van oferir dues mares de batxillerat per ajudar.



Vam acordar que la Neus (treballadors de l’AFA) enviaria un missatge a les famílies de 4art i
2n per tal de trobar unes 5-6 persones per cada curs per organitzar-ho.

L’AFA posa els diners i ajudarà amb el que faci falta a les famílies organitzadores.

Més endavant ja ho acabarem de concretar amb direcció de l'institut un cop tinguem totes
les persones organitzadores

El que si que ens aniria bé saber quan són les dates de les graduacions.

- Peguera's night

Es convida a les a famílies a participar-hi.

- Seguiment de càrrecs de l’AFA per renovar permisos caixa d’Enginyers. S’informa que s’ha
tornat a renovar per un any més els càrrecs de l’ajunta de l’AFA a efectes de poders de
l’entitat bancària.

7. SOBREVINGUTS

-

8. PRECS I PREGUNTES

Quedem  dijous, 2 de març 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.


