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 març de 2016 a les 9’15 del vespre
a la biblioteca.
Assistents: Àngels Garcia, Jaume Paradell, Ermengol Calvet, Assumpta Pla,
Cristina Balaguer, Rosalia Muñoz, Maria José Martin, José Contreras, Maria
Peraire, Pere Erro, Jaume Paradell, , Francesc González, Núria Tort, Eulàlia
Torras,

1

LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE FEBRER

Aprovada

2 INFORMACIONS DE DIRECCIÓ
La vaga d’estudiants convocada per avui ha estat seguida per la gran majoria.
Només una vintena d'alumnes de 3er i 4rt ESO han assistit a les classes. Els
de 1er i 2n ESO no tenien dret a vaga i han fet classe normal. Pel que fa als de
batxillerat molts l'han seguit excepte els alumnes que tenien examen.
La jornada de portes obertes ja està confirmada pel 18 de març. L’Ermengol
aprofita per recordar als de la junta que de cara un altre curs el nou president hi
haurà de ser present juntament amb la directora. Alguns es pregunten si es
necessari la presència del president, en comptes d’això es podria donar un full
informatiu sobre l’Ampa.
Les portes obertes per als de batxillerat serà l’ 11 de maig a les 6 de la tarda.
Avui s'ha fet la cloenda del grup d 'Erasmus. S’han fet una foto tots junts i es
publicarà al diari local. El programa d’intercanvi durarà dos anys. Demà tenen
dia lliure però pel matí visitaran el Cosmocaixa juntament amb els estudiants
del Peguera que hi participen.
Dimarts de la setmana vinent els del batxillerat humanístic i artístic marxen cap
a Roma.
Exposició dels treballs de recerca i el projectes de 2n, 3er, 4rt ESO el 7 abril.
El 9 de març vindrà la nova regidora Mercè Rossic a fer una xerrada.
S’ha presentat tota la documentació per poder oferir el Batxibac. Es tracta d’un
batxillerat amb un currículum mixt que possibilita als alumnes que el cursen

obtenir la doble titulació del batxillerat català i el Baccalauréat francès. El
currículum mixt està integrat pels continguts propis del batxillerat (matèries
comunes, matèries de modalitat i el treball de recerca) i per uns continguts
essencials per al coneixement de la llengua i la realitat històrica, política i
cultural de França. Està previst que comenci el curs vinent. Els dies 4, 5 i 6 de
maig podrà fer-se la preinscripció per fer el batxillerat Francès. Els alumnes
hauran de fer una prova i demostra uns mínims de francès nivell B1. Poden
inscriure’s tots els alumnes que hagin acabat 4rt ESO.
Hi ha un percentatge alt d'alumnes que volen fer estada a l'empresa. Abans el
número d’hores de pràctiques era de 140 i des d’aquest any només en faran 70
hores, per tant no convalidarà tantes assignatures. Hi ha uns convenis que
cobreixen.
Es va detectar un cas de tuberculosis a un nen del Peguera de 3er ESO. El
servei mèdic ho va comunicar al centre i es van fer controls i proves als
alumnes de les classes de 3er com a mesura de prevenció. Ningú ha donat
positiu.
Hi ha xerrades orientatives d'educació per ajudar els pares a orientar als fills
'Orienta't en Família'. S'ha de decidir dia i hora. Un dilluns a les 8:00.
Hi ha Consell Escolar 29 març.
De cara l'any vinent s'ha de pensar en la celebració del 90 aniversari.

3

INFORMACIONS AMPA

Es comença parlant dels alumnes conflictius provinent de famílies desestructurades. S'ajunten molts casos diferents i des de la comissió
d'escolarització miren de distribuir-los en diferents centres.
El 16 de març tenim confirmada la jornada de portes obertes del Peguera. La
Cristina s'ofereix per ajudar aquest dia.
El tema del wifi ja està solucionat i ens estalviarem els 50€. Telefónica diu que
no proporcionarà fibra de moment. Si hi ha wifi i ha d'haver-hi Internet també.
Amb l’accés a Internet ja s’inclou el fixa + ADSL + un mòbil al mateix paquet.
S'haurà deconsultar el pressupost. Ens faltaria un mòbil i línia fixa.
El Jaume controla tot el tema de préstec de llibres per mitja d’ un programa
d'excel.
Des de l’associació d’ Amics del Peguera ens animen a fer-nos socis i sòcies.

Ens arribarà una subvenció de l'ajuntament de 825€ pels tallers de teatre a
secundària. Diners que es destinaran al muntatge de decorats, vestuari i
material.
Festa de la família, graduació de batxillerat serà el 10 de juny.
Preinscripcions exàmens de Cambridge B1, B2, C1a partir de l’abril. Cal anarho recordant als alumnes.
1a Xerrada dels mossos d'esquadra 11 abril a 8'30. Internet Segura per pares i
mares. “n xerrada 18 abril 8'30 mobilitat segura per a mares i pares.
Està previst el curset de RCP per a tots els alumnes de 4rt ESO i 1er Batx amb
una durada de 2 hores. Possibles dies 12, 13 i 18 d'abril.
Pel proper curs d'ESO el Peguera i Pius tindran 4 líneas i hi haurà 3 líneas a
Lacetània, Catà i Cal Gravat.
S'ha fet la presentació dels instituts al Bages.
En cas de detectar-se qualsevol abús sexual i maltractament a menors en
centres escolars existeix un protocol bàsic d’actuació que està sent revisat i
actualitzat per part del Departament d’Ensenyament com a conseqüència dels
fets ocorreguts en una escola de Barcelona.

5 ALTRES INFORMACIONS, OBSERVACIONS, APORTACIONS
Està convocada l’ Assemblea Fapac per dissabte 12 de març.
Xerrades amb Carles Capdevila ‘Educar amb humor’ divendres 6 de maig a les
19’30 teatre Kursaal. Les entrades ja estan exhaurides.
Dels alumnes de 3er D’ESO que participaven al concurs finançat de Scrabble
en català s'han escollit 12 parelles que han tret molt bona puntuació. D'aquí
n'haurien de sortir 8 parelles per representar el Peguera a la final catalana que
es celebrarà a la biblioteca de la Sagrada Família a Barcelona el dia 9 d'abril a
les 6'00.
El dia de l'explicació dels projectes va ser principalment pels de 1er d'ESO.
Quedaria pendent concretar un dia per fer l'explicació dels projectes i dels
altres nivells.
Fi de la reunió a les 10:45

