ASSOCIACIO DE MARES I PARES D’ALUMNES DE L’IES
“LLUIS DE PEGUERA” Plaça Espanya 2, MANRESA - Tel. 938772777
Acta de la reunió de la junta d’AMPA de dijous 5 de novembre a les 9’15 a la
biblioteca del centre.
Assistents: Rosalia Muñoz, Núria Mesalles, Ermengol Calvet, Assumpta Pla,
Jaume Paradell, Núria Tort, Pere Erro, Maria José Martin, Judit Bosch, Joan
Salamanya,

2 INFORMACIONS D'AMPA
Un pare de 2n d'ESO ens planteja de fer una jornada de Scrabble amb el suport
del departament de català. L'Assumpta ens diu que endavant tot sigui per motivar
als alumnes. Primer s'ha de parlar amb el professorat de català i s'oferiria dins
l'horari lectiu i de cara el desembre abans de Nadal.
L'Ermengol ens proposa de comprar una màquina registradora de 2n mà per 55€.
Ens comenta que aniria bé, doncs, cada final de curs en necessitem una per la
festa de la família. Fins ara la llogàvem o ens la deixaven. És mes segur i pràctic a
l'hora de comptar i guardar els diners. Algú comenta que es podrien tenir dins
d'una capsa però és molt arriscat i fàcil de robar. El Pere prefereix llogar-la
perquè ocupen un espai i només s'utilitza un cop l'any. De moment, quedem de no
comparar-la. A banda d'això cal comprar un altaveu. Si es compra nou costa uns
900€. El president n'ha vist un de 2n ma per 220€ de 325 Watts.
Hi ha un pare que ens ha ofert dos ordinadors per 75€. Els podríem oferir a
famílies amb pocs recursos econòmics. El Marc els ha revisat i funcionen bé. Un
es necessitava pel carro i l'altre es podria cedir.
Des de Vela ens ofereixen una jornada de portes obertes el cap de setmana pels
alumnes del centre a partir de 16 anys. El Joan també diu que els de l'Ateneu els
interessaria aquesta proposta de portes obertes. El que es pretén és que l'alumnat
juntament amb tota la comunitat del Peguera vagi al gimnàs a uns preus més
econòmics.

El tema de samarretes del cross: Pregunten si el Logotip de l'Ampa ha d'anar al
darrera i el de l’ institut a davant. Després de discutir-ho decidim per majoria
col·locar el de l'Ampa en petit a la màniga esquerra i el de l’ institut en gran a
darrera.
S'ha parlat de les aules d'acollida dels tres instituts i han quedat que es redactarà
una carta dirigida als serveis territorials demanant Aula d'Acollida per a tots els

instituts. El problema, diu l'Ermengol, és l'alumnat que ve del Marroc a mig curs
sense parlar ni entendre la llengua i l’incorporen al centre.
Valoració de l’assemblea general 15 d’octubre. Primer de tot, cal remarcar la
poca assistència dels pares. De 900 famílies no arribaven a 15 persones. Ens
preguntem quines poden ser les causes. Sabem que la informació va arribar per
correu, també estava anunciat a la pàgina de l'Ampa. Diuen que es podria millorar
el servei d'enviament, però no queda clar. Algú proposa que el mes de juny ja
s'hauria de concretar el dia de la reunió de l’assemblea de setembre, també
proposen d'anunciar-ho a l'Apuntador. Cal pensar-hi de cara el curs vinent.

El curset de socorrisme de piscina s'ha demanat per oferir-lo un altre vegada
Aquest curs. Sembla que hi ha uns 75 alumnes que ho han sol·licitat.
La data de l’examen del FCE es proposa per finals de juny tal com es va fer el
curs passat. Ja tenim alumnes interessats.
Gràcies a uns diners arribats del departament s'invertiran en llibres. També es
compraran 10 jocs del FCE i dos es quedaran aquí.
Es demana que hi hagi una previsió dels llibres de lectura quan es canviïn. Ens
tornem a trobar amb el mateix problema que el curs passat on tots els alumnes
llegeixen el mateix llibre el 1er trimestre i es impossible tenir un estoc de tantes
unitats a la biblioteca. El Jaume diu que els llibres de lectura obligatòria venen a
buscar-los. S'ha de fer una llista de la quantitat de llibres.
Una mare ens explica que d’optativa d'Alemany la mestra va apuntar quatre llibres
a la pissarra per fer-los servir a classe, i algun pare que els ha comprat per
Internet, ara, pel que sembla no s’utilitzarà.
3 INFORMACIONS DE DIRECCIÓ
El programa de faltes ja està disponible. La Maria José diu que una filla si li surt
però l'altre no. L'Ermengol diu que parli amb el Marc perquè li arregli podria ser
problema del programa.
La Maria Àngels, responsable del servei de fotocòpies, està de baixa. De
moment aquest servei es farà a oficines o per Internet. Les fotocòpies es fan a
través d'una aplicació d'un dia per un altre i cal entregar-les al conserge.
L'Assumpta diu que s'hauria d'ampliar l'horari perquè no s’acumuli la feina. El
Jaume proposa enviar-ho per correu i llavors l'endemà ja estaria imprès.
A la reunió del Consell Escolar Municipal es va demanar a Toni Llobet, regidor
d’ensenyament i universitats, que hi hagi un tracte més equitatiu per a tots els
instituts de Manresa. Fins ara hi havia centres assignats per cada escola un cop
acabada la primària i segint uns criteris. Doncs, actualment, hi ha una escola Itaca
que pot escollir qualsevol institut. També a l’IES Cal Gravat hi poden anar tots els
centres de primària. S’ha compromès a revisar-ho i aportar solucions.

S'ha parlat de l’èxit de la jornada de Halloween organitzada pels d' ESO; els
personatges estaven molt ben caracteritzats. També els alumnes ho van netejar i
endreçar tot.
La trobada de delegats de la Comarca es fa a Navarcles el 26 de novembre.
Hi ha recollida de roba el 20 de novembre. S’ha d’entregar al conserge. El centre
disposa d' unes bosses per dipositar-ho.
Hi haurà l'entrega de diplomes del DELF el 25 novembre a les 5 de la tarda.
Aquesta setmana no hi va hagut Coral perquè la Júlia estava malalta. Dues nenes
no ho sabien i van venir. És important notificar-ho de seguida per evitar molèsties.
‘Tornarem a passar un full informatiu a les famílies’, diu l'Assumpta, explicant en
quins casos es permet als de batxillerat plegar abans d'hora o saltar-se una classe
Es tindrà controlat qui entra i surt. S'ha d'aclarir també la convalidació de les
matèries de batxillerat, de manera que els qui tinguin assignatures convalidades
no caldrà que assisteixin a les classes. Estem discutint el tema dels alumnes que
marxen abans d'hora quan no hi ha el professor i no sempre es comunica als
pares. Aquí cal separar els d'ESO dels de Batxillerat. L'Assumpta diu que hi ha un
profe de guàrdia que dóna la feina encomanda pel tutor. Hi ha pares que
prefereixen que els de batxillerat ho aprofitin per fer altres matèries.
Els de 4rt ESO van demanar permís per plegar abans quan faltés el professor
d'última hora i ja està aprovat pel consell escolar. Els pares van signar
l'autorització també.
El servei comunitari obligatori i destinat a l'alumnat de 3er d'ESO ja té zona
assignada. Es tracta d'un servei fora de l'horari escolar i es fa en grups de cinc.
L'ajuntament va venir a demanar ajuda. Els alumnes han de fixar-se amb la neteja
del carrers i han d'omplir un full de civisme. S'han distribuït per grups. S'han de
complir 20 hores de tutoria relacionades amb matèries i projectes educatius. Els
tutors demanen pares voluntaris perquè cal ser revisat per un adult. El mes de
novembre ja està cobert però es necessita algú pel desembre.
Pel reforç de francès han sortit alguns alumnes interessats. L'horari serà dimecres
a l'aula 120 a les 5 tarda.
S'ha de tornar a reestructurar tot els viatges. Es farà els de Tolousse i el de
Carcassone. Els de 3er s'han quedat sense res per desacord amb les dates, altres
s’han anul·lat per falta de gent. L'Assumpta es compromet que de cara el curs
vinent els professors s'asseguin i concretin els viatges des de principi de curs.
L'Assumpta necessita saber el tant per cert de famílies afiliades a l'Ampa i el
percentatge d'activitats extra escolars.
Quan hi ha un simulacre d'alarma d'indicis, els professors s'ho han d'agafar
seriosament i tots han de seguir les normes, independentment del que estiguin

fent. Es un tema que ja s'ha parlat amb la coordinadora de riscos.

5 Altres temes
El Jaume diu que la porta de la biblioteca s’encalla i s'ha de mirar perquè sinó els
alumnes la forcen tibant de qualsevol manera. S'ha d'arreglar el pestell.
L'Assumpta diu que ja fa molt temps que hi van a darrera.
Estan fetes les participacions de la grossa per professors i personal del centre. Si
en sobren en podrem comprar.
Ens van demanar un bagul per guardar les eines de l'hort que fan servir els
alumnes dins del programa d'integració. Es tracta d’adolescents, principalment de
3er ESO, que tenen trastorns de personalitat, s'ha intentat tot per poder-los
Integrar però continuaven alterant i distorsionant les classes. Molts d'ells marxen
sis hores a fer feines a la terra i d’ençà s'ha vist una millora per a ells i tota la
comunitat educativa.
Ens han arribat els kits de pràctiques de física i tota la informació s'ha d'enviar.
Això s'haurà d'incloure al butlletí.
L'Assumpta diu que estan comprant uns punts per amplificar la senyal perquè
funcioni millor el wifi distribuïts pels passadissos.
Acabem la reunió a les 11'35

