ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES DE L’INS
LLUÍS DE PEGUERA Plaça Espanya 2, MANRESA - Tel. 938772777

Acta de la junta de l'Ampa de dijous 5 de maig a les 9’15 del vespre a la biblioteca.
Assistents: Maria José Martin, José Contreras, Rosalia Muñoz, Assumpta Pla, Ermengol
Calvet, Pere Erro, Núria Mesalles, Àngels Garcia, Jaume Paradell, Núria Tort, David Solà,
Xesca de Diós, Joan Salamaña, Cristina Balaguer, Roger Cirera.
1

APROVACIÓ DE L’ACTA D’ABRIL

Aprovada
2 INFORMACIONS DE DIRECCIÓ
1. Hi ha portes obertes de batxillerat l'11 maig a les 6:00 tarda. Es demana que els
professors estiguin al corrent de la quota de l'Ampa per si les famílies ho demanessin.
2.
Preinscripcions d’ESO. En total n'hi ha 141 però de centres adscrits 129. De
necessitats educatives n'hi ha quatre de reconeguts i quatre més de no reconeguts. N'hi
hauria quatre dels preinscrits que quedarien fora. Davant d'això es demanarà un augment
de la ràtio perquè tothom tingui plaça. Dels inscrits s’intentarà d'agafar-los al màxim. Així es
podrà començar les quatre línees plenes.
3. S'ha demanat reunió amb el director de recursos territorials per l'aula d'acollida.
4. Les dates de graduació pels de batxillerat serà el 10 juny a les 7:30 tarda. La segona
graduació, pels que hagin de recuperar, serà el 22 de juny a les 19:30.
5. Les recuperacions per 1er, 2n i 3er ESO
recuperació per 4rt és del 6 al 10 de juny.

serà la setmana del 13 al 17 juny. La

S'entregaran les notes d'ESO al 23 de juny.
6. Les colònies d'ESO el dies 15, 16 i 17 juny. També hi ha una sortida programada a Port
Aventura el 15 de juny per 1er,2n i 3er. Els que no hagin anat de colònies poden anar a
Port Aventura. Els de 4rt marxen de viatge de fi de curs del 13 al 17 de juny.
7. Confirmació de matrícula serà la setmana del 9,10, 11 de juny. El pagament es podrà
fer per transferència bancària o fent un ingrés al núm. de compte del centre. Els que no
puguin pagar es desviaran a l'assistent social. El tresorer ens recorda que a partir d'ara hi
ha l'opció de pagar per TPV, targeta de pagament virtual. És pràctic i de fiar. En el moment
de fer l'operació surt el nom de la persona al llistat de seguida i estalvia molta feina
administrativa. L'Assumpta comenta que aquesta opció no s'havia contemplat però ens
demana de passar-li un full amb les instruccions.
8. Hi haurà el Musical el 4 de juny al Conservatori amb un preu de 5 € l'entrada per ajudar
a pagar les despeses de lloguer de l'espai. Les entrades es podran comprar a la biblioteca.
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9. Els de 2n Batxillerat acaben el 12 de maig. El 13 entreguen les notes i diran qui ha de
recuperar. El 20 de maig sopar de gala. El 25 maig entreguen les notes definitives. A partir
del 26 classes de reforç de les PAU. El 26 de maig a les 8.00 del vespre exposició dels
millors TR, treballs de recerca, a la biblioteca.
10. La xerrada dels mossos d'orientació va ser molt interessant i ben valorada per als
pares. L'Assumpta ens demana per fer-la a principi de curs.

3

INFORMACIONS AMPA

1. La festa de graduació i de la família serà el 10 de juny. Els de la comissió de festa es
reuneixen dilluns 23 a les 7:30 per parlar dels preparatius. Els de 3er i 4rt ESO hi
participaran fent diferents actes. Està previst l'assistència dels Betraques. S'ha de contactar
amb els de la discos música per saber si està lliure. Pel matí es farà la festa de l'espuma.
El lloguer de l'entarimat es pagarà a mitges. L'Ermengol recorda que s'ha de demanar
l'entarimat, pel matí el farà servir el centre i per la tarda l'Ampa. S'han de llogar les taules i
les cadires pel vespre. S'ha de revisar la llum del pati. S'ha comentat la possibilitat d'agafar
un guàrdia jurat, degut els incidents de l'any passat amb un grupet de brètols, però des de
l'Ampa es proposa de fer parelles de pares i anar-se rellevant.
2. La festa dels colors no es farà aquest any es farà de cara el curs vinent perquè de
moment no es viable.
3. Dilluns 23 a les 7:30 reunió de la comissió de festa.
4. Tenim pendent de triar el millor dibuix del concurs de cartells per la festa de la família i la
portada del Butlletí. Els guanyadors se'ls premiarà amb un xec de 50€ per part de l'Ampa.
5. Del Consell Escola l'Ermengol ens ha presentat els comptes.
6. Activitats extraescolars: De francès continuen les classes tot aquest mes de maig. Els
alumnes ja han fet l'examen del DELF. Pel que fa als d'anglès el dia 12 de juny s'haurien
d'ingressar les taxes pels exàmens B2 i C1 de Cambridge. La prova és el dissabte 25 de
juny.
7. La subvenció que es va sol·licitar per l'activitat de Teatre és de 825€. A canvi demanen
la factura de 2100€ del conservatori per poder accedir a la subvenció. El pares prefereixen
invertir aquests diners en micròfons per poder-los utilitzar a l'institut. Proposen de llogar uns
10 pinganillos amb la taula de mescles on s' han de connectar. Es pot demanar a la Mireia i
hem de preguntar quin cost tindria. Tenint present que el centre fa batxillerat artístic i
escènic valdria la pena fer una petita inversió amb acústica. També es pot preguntar als
tècnics de so i música que llogarem per la festa.
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8. Pel que fa a la renovació càrrecs membres de la junta, tenim una candidata pel càrrec
de tresorer, l'Àngels Garcia Torres; de Secretari es presenta el Joan Salamaña Maresma;
el president Roger Cirera Pintó; Vicepresidenta Núria Mesalles.
9. Hem quedat de fer 90 samarretes noves de l'Ampa.
10. El tema dels portàtils pel curs 2016-2017 es continua amb els ACER Travel Mate
B117 amb un preu de 279€ IVA inclòs amb office surt a 309€ IVA inclòs. Els proveïdors
FDOS Software Informàtics ens han donat un bon servei. També ofereix unes extensions
de garantia per: trencadissa de pantalla abonant 30€ de franquícia 2 reparacions màxim a
l'any i altres danys accidentals: 5€ de franquícia 2 reparacions màxim a l'any.
Per cada 120 ordinadors en regalen tres. Aquests s'utilitzen per deixar-los quan un
estudiant el té a arreglar i són equips que queden al centre. Els portàtils s'entregaran
serigrafiats amb el nom de cada alumna. S'ha parlat de tauletes pels de batxillerat.
10. S'ha de filtrar més la informació que s'envia a l'Ampa.
11. Els lavabos de les noies ja estan arreglats.
4 TRESORERIA
Tota la informació per fer els pagaments de manera virtual ens l'ha donat el Banc de
Sabadell. No hi ha recàrrecs als pares. Si n'hi ha ho paga l'AMPA. La matrícula també es
pot fer de la mateixa manera. Creiem que és important que les instruccions i condicions
siguin clares i entenedors.
El Pere ens diu que la família reservi hora i dia per fer l'actualització dels ordinadors de
l'Ampa.

Acaba la reunió a les 11:35

