
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, 2 de març del 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), Txell Bassolas, Anna Berenguer, Ignasi Cebrian, Xavier
Cervera (Aina i Eloi Cervera), Nia Colldeforn, Pilar Descalzo (Pau), Mari Luz López López, Anna
Orriols, Caty Oska, Anna Prat, Janet Roda, Cristina sala, Alicia Santolaria i Selemi.

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE 3 DE NOVEMBRE

Es llegeix i s’aprova l’acta de 12 de gener del 2023.

2. INFORMACIONS DIRECCIÓ

L’ Ignasi Cebrian explica que hi ha hagut tutors que no han pogut passat el correu informant a les
famílies dels alumnes sobre la convocatòria d’aquesta reunió de l’AFA., perquè normalment es
traslladen aquestes informacions els dimecres, a l'hora de tutoria dels professors, però aquesta
convocatòria es va passar divendres i molts professors no van se’ls hi va fer el traspàs.

3. INFORMACIONS AFA

- Acta de graduació. Es farà amb un càtering. Hi haurà un tiquet per cada persona (AFA
ajuda a pagar-ho, però les famílies igualment paguen un preu simbòlic).

Cal que surti un voluntari entre les famílies perquè faci grup de whatsapp per dinamitzar els
actes.

2 de juny graduació de batxillerat

22 de juny la de quart d’ESO.

Es valora que els actes es facin entre les 7 i 2/4 de 8 del vespre perquè més d’hora fa molta
calor.

Es posarà una tarima perquè toquin grups de música que és cost zero (són grups de
l’institut).

Es tracta el tema dels ventiladors a l’institut, sobretot de cara maig, juny i setembre perquè
fa temperatures molt altes.

Des d’ensenyament hi ha pressupostat diners per ventiladors i per això l’institut ha rebutjat
aquesta proposta.

Es trasllada aquesta inquietud a la direcció de l’escola.

També parlem dels viatges de final de curs de 4rt d’ESO i 2n Batxillerat. Es constata la
diferència entre diferents cursos i opcions. Sembla que hi ha tutors que no estan disposats a
fer colònies i que hi ha força alumnes que tampoc s'involucra amb el projecte del viatge.



Hi ha subvencions de l’Ajuntament de Manresa per les AFAs. Es valorarà si les podem
aprofitar.

A la propera reunió es convocarà representants d’alumnes i els tutors de 4rt d’ESO i de 2n de
Batxillerat perquè hi hagi un compromís ferm en els actes de graduació.

7. SOBREVINGUTS

- No n’hi ha.

8. PRECS I PREGUNTES

Quedem dijous, 30 de març de 2023, a les 19:00h.

El secretari aixeca la sessió a les 20:08 h informant de la data de la propera reunió i s'estén
aquesta acta.


