
 

 

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES DE L’IES 

LLUIS DE PEGUERA 

  Plaça Espanya 2, MANRESA - Tel. 938772777 

 

Data: 27 d’octubre de 2016 
Horari: de 20:30 a 22.15 h 
Lloc: biblioteca instituts lluís de Peguera 

 
Direcció de la reunió; 

 
Ermengol Calvet Peipoch, president 
Pere Ramon Erro Mas, tresorer 

Núria Tort Magem, secretaria 
 

 
Ordre del dia 

1. Benvinguda i presentacions. 

2. Composició de l’actual Junta Directiva  
3. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió assembleària anterior. 

4. Balanç econòmic curs 2015-16.  
5. Proposta de pressupost curs 2016-17 
6. Proposta quota AMPA 2017-18 

7. Informació envers altres temes, si s’escau  
8. Torn obert de paraules. 

 
 
 

1.- Benvinguda i presentacions 
 

El president de l’AMPA i la Directora de l’Institut Lluís de Peguera donen la 

benvinguda als assistents i els agraeixen l’assistència.  

La directora posa de manifest la bona relació entre l’equip docent i l’AMPA, 

la qual cosa ha permès tirar endavant molts projectes i solucionar de forma 

àgil problemàtiques que de forma ordinària es van donant a l’institut. Cal 

seguir amb aquesta bona entesa i col·laboració. 



 

La directora ha fet una breu exposició de diferents projectes que s’estan 

posant en funcionament a l’Institut com ara l'Escola Nova 21 o el treball per 

competències bàsiques (encara en un moment molt inicial però s’avança en 

aquest sentit).  

Ha exposat també la directora que en breu hi haurà eleccions al Consell 

Escolar, es donarà publicitat a l’institut de les dates i formalitats al respecte. 

Finalment es posa a disposició dels pares per resoldre les qüestions o 

dubtes que hi pugui haver. 

El president de l’AMPA explica els objectius de l'AMPA i que l’esperit és 

treballar de forma coordinada amb l'Institut  

Esmenta que a les darreres reunions que fa l’AMPA, el primer dijous de cada 

mes a les 21.15 hores a la biblioteca i que són obertes a tothom, s’ha 

acordat seguir amb diferents projectes ja iniciats i que es consideren molt 

positius, com ara;  l'hort del Peguera, seguir potenciant l’assoliment d’un 

bon nivell en idiomes per part dels alumnes amb les classes per preparar el 

First o el DELF, entre altres iniciatives. 

Recorda, breument, el president de l’AMPA els serveis que s’ofereixen; 

1. Suport Informàtic: el centre disposa d’un informàtic finançat per 

l’Ampa de manera que tots els alumnes socis disposen d’uns 90 

minuts gratuïts per consultar i arreglar problemes que els hi sorgeixin 

a l’ordinador. 

A petició d’un dels assistents, s’aclareix que qualsevol alumne es pot 

beneficiar de les avantatges de comprar un ordinador dels que ha 

gestionat l’AMPA a un preu molt competitiu, però que per poder 

utilitzar el servei  de l’informàtic 8en Marc) cal ser soci  de l’AMPA i 

haver pagat la quota anual. 

2. Treballadora social: fa un servei d’orientació a l’alumnat 

psicopedagogia que ho necessiti i coordina el tema de beques i 

ajudes. Fa de mediadora entre qualsevol conflicte entre professor-

alumna-família. Trobareu els horaris a la pàgina de l’Ampa. 

En relació a aquest assumpte informa que hi ha hagut canvi de la 

Treballadora social enguany, l’actual es diu Marina Soler i està 

treballant molt bé. 



 

3. Servei de biblioteca: Préstec de llibres de lectura obligatòria, s’intenta 

tenir un número de llibres suficient. Mirem que amb previ acord no 

tots els alumnes llegeixin el mateix llibre; també s’utilitza per l’estudi, 

per fer xerrades, per fer classes i treballs de recerca. 

4. Activitats extraescolars: les relaciona breument i es comenta que a la 

pàgina web de l’AMPA hi ha totes les que es fan  enguany i els 

horaris. 

Enllaç a les activitats extraescolars 2016/17 

5. Col·laboració en celebracions, actes culturals, festa de final de curs, 

graduació...Tot el que es planteja des del centre intentem ajudar-hi i 

donar suport. 

6. Adquisició, renovació i manteniment de material complementari pel 

centre. 

7. Cicles de xerrades i conferències educatives. Es van anunciant al 

moodle de l’Institut,  a la web de l’AMPA i mitjançant algun cartell, si 

s’escau. 

8. Butlletí digital. Estarà penjat a la pàgina de l’Ampa Peguera. 

 

 
2.- Composició de l’actual Junta Directiva 
 

El president de l'AMPA explica la composició actual de l'AMPA 
 

 Ermengol Calvet Peipoch, president 
 Pere Ramon Erro Mas, tresorer 

 Núria Tort Magem, secretaria 

 També fa esment dels diferents vocals i membres de comissions. 
 

3.- Aprovació de l’Acta de la darrera Assemblea General. 
 
El president de l'AMPA llegeix l'Acta de la darrera assemblea general i 

proposa aprovar-la. 

D'un total de 17 assistents en el moment de la votació hi ha 16 vots a favor  

0 vots en contra i 1 abstenció 

Queda doncs aprovada. 

https://ampa.inspeguera.cat/wp-content/uploads/2016/09/Quadre-activitats-Extraescolars-2016-2017-Lluis-de-Peguera.pdf


 

 

Podeu consultar l’Acta de l’assemblea clicant aquest enllaç 
Acta assemblea general AMPA Peguera 2015 
 

 
4.- Balanç econòmic curs 2015-16. Votació 

 
El Tresorer, en Pere Erro exposa, presentant les dades en pantalla, els 
comptes del curs 2015-16, els ingressos i en què s'han fet les despeses i 

quin és el resultat final. 
Les dades presentades es troben penjades a la web de l’AMPA i es poden 

consultar també clicant aquest enllaç; Balanç comptes curs 2015-16 
 
D'un total de 17 assistents en el moment de la votació hi ha 17 vots a 

favor, 0 vots en contra  i  0  abstenció del balanç econòmic del 2015-16 

 

 
5.- Proposta de pressupost curs 2016-17.Votació 
 

El tresorer, en Pere Erro , exposa seguidament el pressupost previst per el 
curs 2016-17, hi ha algunes partides que es mantenen perquè es 

consideren importants com ara la despesa de l'hort, extraescolars o els sous 
dels professionals contractats per l’AMPA i altres despeses que han perdut 
pes com ara els armariets, ja que no han tingut massa èxit i ara ja no cal 

fer-hi inversió.  
Els ingressos i despeses queden reflectits en la graella que podeu consultar 

a la web de l’AMPA o bé clicant aquest enllaç; Pressupost 2016-17 

 

Es proposa votar el pressupost per aquest curs i d'un total de 17 assistents en 
el moment de la votació hi ha 17 vots a favor, 0 vots en contra  i  0 abstenció 

Queden doncs aprovats els pressupostos. 
 

A pregunta d’un dels assistents, s'exposa a que van destinats els 45 euros 
de la quota de l'AMPA i en que es diferencien dels que es paguen a l'institut. 

Es resol també un dubte en relació a que els 45 euros per ser soci de l’AMPA 
ho son per família i no per alumne. 

Hi ha el dubte també en relació a si les famílies que no paguen quota a 
l'AMPA tenen dret als ordinadors que han estat gestionats per AMPA a un 
preu molt competitiu, la resposta és que si que hi tenen dret però no tenen 

dret als serveis de l'informàtic de l'AMPA, en Marc. El que paga quota de 
l'AMPA té dret a 90 minuts d'informàtic, si l’alumne no és soci  de l'AMPA  

https://ampa.inspeguera.cat/wp-content/uploads/2016/10/Acta-ASSEMBLEA-GEN-2015.pdf
https://ampa.inspeguera.cat/wp-content/uploads/2016/10/Comptes-Curs-2015-16-i-Pressupost-2016-17.pdf
https://ampa.inspeguera.cat/wp-content/uploads/2016/10/Comptes-Curs-2015-16-i-Pressupost-2016-17.pdf


 

ha de portar 15 euros perquè en Marc es miri el seu ordinador o bé portar-

lo a reparar fora de l’institut. 
 
6.- Proposta quota AMPA 2017-18. Votació 

 
Es proposa una quota d'AMPA pel curs vinent 2017 i 2018, atès que la 

d'aquest curs ja ha estat pagada i va ser aprovada en l'assemblea general 
passada,  de 45 euros. 

 
D'un total de 17 assistents en el moment de la votació hi ha 16 vots a favor , 0 
vots en contra  i  1 abstenció. 

Queda doncs aprovada aquesta quota pel curs vinent. 

 
Relacionat amb aquest qüestió s’informa als assistents,  i es farà publicitat, 

que pagar directament per finestreta al banc, al compte de l’AMPA, pot 
comportar una comissió bancària de 3 euros i que per tant s’ha d’informar 
als socis que el pagament el facin per transferència o bé amb tarja al TPV 

que hi ha a la biblioteca. 
 

 
7.- Renovació Càrrecs Junta Directiva. Votacions 
 

 
Els actuals membres de l'AMPA s'acomiaden exposant els motius de la seva 

sortida, bàsicament perquè els seus fills ja han finalitzat la seva etapa a 
l'institut. Aprofiten per donar les gràcies a tots els que al llarg d’aquests 
anys han ajudat a que els diferents projectes de l’AMPA segueixin endavant. 

Acte seguit proposen  nous membres de l'AMPA, que són;  

 

 Roger Cirera Pintó, president. 

 Núria Mesalles Camí, vicepresidenta. 

 Anna Maria Comas Vilalta , tresorera 

 Joan Salamaña Maresma, secretari. 

 

Es procedeix a votar i d'un total de 17 assistents en el moment de la votació 
hi ha 17 vots a favor , 0 vots en contra i 0 abstenció 

Queda doncs aprovada la nova Junta. 
 



 

 

 
8.- Informació envers altres temes, si s’escau 
 

En la mateixa línia que havia esmentat la directora de l’Institut, es recorda 
que cal escollir els pares i mares del centre que han de formar part del 

consell Escolar. En breu exposarem totes les dates i documents a la web de 
l'AMPA i moodle de l'Institut 
Un altre tema, és que l'any vinent l'Institut fa 90 anys ,es proposa fer 

alguna cosa entre l' Institut i l'AMPA però ja es concretarà. 
 

Finalment, es convoca la propera reunió ordinària de l’AMPA pel proper dia 3 
de novembre a les 21;15 hores a la biblioteca de l'Institut. Aquestes 
reunions estan obertes a tots els pares dels alumnes de l’institut. 

 
 

9.- Torn obert de paraules. 
 

Ningú comenta cap tema més. 

 

 

Finalitza la reunió a les 22.15 hores 

 

 

 

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretaria, estenc aquesta 

acta. 

 


