
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 de  dijous 3 de desembre de 2015 a les 9’15 del

vespre a la biblioteca.

Assistents: Maria José Martin, Rosalia Muñoz, Jordi Clusellas, Xesca de Diós, 

David Solà, Assumpta Pla, Ermengol Calvet, Lurdes Duocastella, José 

Contreras, Jaume Paradell, Ignasi Cebrian, Joan Salamanya, Francesc 

Gonzàlez, Maria Peraire, Eulàlia Torras, Pere Erro.

1  INFORMACIONS DE DIRECCIÓ 

Projecte Erasmus Plus

Ignasi Cebrian, coordinador de batxillerat nocturn, ha vingut  per  explicar-nos 
el projecte Internacional Erasmus Plus   abans conegut com  Comenius. Es 
tracta d’un programa educatiu en comú  entre instituts de diferents països 
destinat a joves estudiants .  Els països que hi col·laboren són:  Lituània, 
Romania, França, Turquia, Itàlia, Catalunya i Grècia

Les primeres reunions es van celebrar fa dues setmanes a Palermo, Sicília. 
Cada institut ha de preparar un projecte diferent, nosaltres preparem el projecte 
Vert sobre el medi ambient. Restem oberts a noves propostes.

La propera trobada serà a Manresa del 29 de febrer al 4 de març. El número 
d’estudiants de cada grup   és de 20 a 30 dels quals   només 7 participants 
seleccionats  podran viatjar i presentar el seu treball als altres països. Per tant, 
seran set estudiants de set països amb un total de 49 alumnes  i 28 professors
4 de cada lloc,  que vindran a Manresa. Cal organitzar i pensar on allotjar els 77 
membres visitants. Els professors poden allotjar-se en un hotel i els alumnes en 
un alberg o en famílies. L’ estada s'ho paguen ells.  El transport i les dietes van 
a càrrec de cada institut. El centre paga les sortides. Hi ha una normativa de 
com gestionar i gastar els diners de la beca.

Cal pensar la part  de visita turística que ha d’estar relacionada amb el projecte 
de medi ambient. Pels matins visitaran llocs i les activitats es faran a la tarda. 
Volem que hi hagi una implicació  de tot l’ institut,  diu el Manel, inclòs els de 
batxillerat artístic. S'ha fet un logo que ja ens l’ensenyaran. També s'ha de fer 
un curset per preparar els professors tot  en anglès,. La Mercè Bacardi 
coordinarà dos seminaris.    El programa té una durada de dos anys. Falta 
acabar de coordinar. Es tancarà tot a Lituània



Preparatius de cara Nadal.

L’Assumpta en explica que demà divendres a les 1:30 tots els alumnes aniran 
vestits de negre amb un cor. Els d’ESO cantaran Nadales i faran Pastorets. Els 
de  1er    cantaran  al  Puigberenguer  el  dilluns  14. La  representació  dels 
Pastorets es fa a Lacetània el dia 15. El dijous 17 se'n van al Sant Ignasi, el 18 
a   Itaca, Renaixença i Bages. Per acabar el 21 la Coral de la Júlia anirà a 
cantar a la presó si els pares ho autoritzen.

Els dies 21 i 22 encara hi haurà classes. Els de 4rt preparen activitats diferents. 
A la 1.00 van a cantar Nadales i allà a les 2:00 es donarà per acabat. Els de 2n 
de batxillerat tenen classe de treball de recerca. També es farà una postal 
digital que s'enviarà a totes les famílies. Un grup de batxillerat  portarà postals 
als nens malalts de càncer ingressats a Sant Joan de Déu de Barcelona.

L’arbre de l’entrada s’ha d'il·luminar també. Es vol muntar una mostra a les 
vidrieres amb detalls de Nadal.

El recapte d'aliments i la recollida de roba ja s’ha acabat.

A les competències bàsiques s'hi afegeix la de física i les ciències,  serà el 16 
i 17 de  febrer,  dia que   coincideix amb la gimcana de la Manresana i 
Barcelonada entre altres esdeveniments.

Es va participar en la Jornada de Qualitat a l’Ensenyament,  organitzat pel 
departament d’Ensenyament,   relacionada amb la direcció de l'educació del 
futur centrada en l’aprofitament i el coneixement de les noves eines multimèdia 
per augmentar la qualitat d’aprenentatge, a més a més del treball 
col·laboratiu i els valors humans.

A la propera reunió vindrà  algú a explicar-nos com està dissenyat això dels 
projectes de curs de 1er i 2n d’ESO. Cal explicar bé què són  i com funcionen. 
L'Assumpta diu que a 1er està tot molt ben pautat i dirigit, funciona molt bé. A 
partir de 2n no està tant ben pautat. També, és cert que s'ha anat modificant 
sobre la marxa. Més endavant hem quedat de fer  una jornada  amb un dels 
tutors del  projectes per explicar-ho als  pares. És un treball que en principi  no 
entusiasme però  implica una participació important de tot el grup.

Hi ha hagut una reunió amb l’ Ajuntament i  els  de CIO per parlar   dels  nois i 
noies que envien de l'OME, Oficina Municipal d’Escolarització. Pel que  sembla 
no aprofiten les classes i s’ha de mirar de buscar una solució.

2  APROVACIÓ DE L’ACTA DE NOVEMBRE

L’acta de novembre ha estat aprovada.

3 INFORMACIONS AMPA



LErmengol comenta que s’ha reforçat la seguretat a l’insti i s’ha decidit de 
posar més càmeres de vigilància a la biblioteca arrel del robatori de la loteria 
i diners en efectiu. Afortunadament s’ha pogut recuperar tot  amb l’ajuda dels 
Mossos.

S’ha  parlat de la  presentació d’ un projecte esportiu  (pavelló  cobert) al 
consell escolar municipal.  Les propostes es poden presentar fins el 31 de 
desembre. L'Assumpta li sembla que de moment no es demani perquè fa poc 
que s'han acabat les obres. Primer s'ha d'assegurar bé les tanques i la part on 
no hi  ha mur de manera que no surtin i entrin gent de l’ institut. Es podria 
sol·licitar un mur ben fet per seguretat. Els instituts són de la generalitat  però 
els terrenys veïns pertanyen a l'ajuntament. L'Ermengol diu que ho plantejarà.

Comencem l’ extraescolar de francès per fer l'A2 a partir del gener. Hi  ha 4 
alumnes apuntats de moment. També comencen les classes de  reforç d'ESO 
i batxillerat.

Hi haurà una xerrada sobre “Comunicació afectiva i efectiva amb adolescents”
a càrrec d'Eva Bach el 15 de desembre a les 7:30 a la Plana de l'Om.

Hi ha una sessió de formació gratuïta de gestió i administració d’AMPA dijous
10 de desembre a les 17:30 a l’escola Serra i Hunter de Manresa.

El professorat de batxillerat demana consentiment a l’AMPA perquè un  alumne 
amb problemes econòmics pugui assistir  a classes extraescolars d'anglès.

4 TRESORERIA

Hi ha un petit desviament amb els ingresso de l’AMPA  degut als 3000€  que
no s'han pogut cobrar per devolucions. En principi aquestes matrícules són dels 
cursos més elevats. Es mirarà d'enviar  l’ assistent social per poder-ho negociar 
amb les famílies.

Tenim en marxa la plataforma de TPV, targeta de pagament virtual,  per
Internet.

ALTRES

Els del gimnàs Vela donen invitacions per tots els que vulguin anar a provar les 
sessions d'esport. Les invitacions han de dur el segell de l’Ampa. La quota és de 
35'50€ mensual.

Hem començat puntuals.  Acabem la reunió a les 11’20.


