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 l’AMPA del dijous 15 de setembre de 2016 a les
21;15 hores del vespre a la biblioteca.
Assistents: Ermengol Calvet , Assumpta Pla, Pere Erro, Àngels Garcia, Maria
José Martin, José Contreras, Núria Mesalles, Joan Salamaña, Jaume Paradell.
Maria Peraraire, Roger Cirera, Eulàlia Torras, Lurdes Duocastella, Ramon
Ribes, Rosalia Muñoz.
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APROVACIÓ DE L’ACTA DEL MES DE JUNY

Queda aprovada sense esmenes

2 INFORMACIONS DE DIRECCIÓ
La reunió pares ESO el dia 20 de setembre a les 19 hores i Batxillerat a les 20
hores. Caldria que algú d'AMPA expliqués una mica el tema de les
extraescolars i altres qüestions d’interès pels pares.
El programa informàtic de faltes no funcionarà fins l’octubre per motius tècnics.
El professorat farà les anotacions relatives a faltes a mà però no es passarà
nota als pares llevat casos greus de manca d'assistència.
En relació a les hores de la Vetlladora n'han donat més, concretament 28 hores
per setmana en total per tot el Centre.
S'ha donat un mail personal corporatiu per a cada alumne per les relacions
amb l'Institut. En relació a aquesta tema es comenta que s'hauria d'haver
informat primer als pares abans de donar d'alta un correu pels alumnes atès
que són menors d'edat i els pares ho han de saber.
En relació al professorat substitut que s'ha demanat ha vingut. Les
substitucions aquest any aniran més ràpides.
El dia 7 d'octubre Jornada Verda a l’Institut. Tots els cursos faran un
reconeixement, a peu, dels diferents itineraris de l’Anella Verda de Manresa.
La Directora informa dels dies de lliure disposició del Centre estan penjats en
el moodle de l’Institut . Els podeu consultar clicant aquí;
Calendari curs 2016-2017
La inauguració del curs escolar, a tot Manresa, es farà aquest any al nostre
Institut el dia 25 d'octubre de 2016.

Aquest any una part del professorat participa a sessions de “mindfulness” amb
l’objectiu de posar-ho a la pràctica a les classes el curs vinent.
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INFORMACIONS AMPA

El president de l’AMPA pren la paraula per informar de diferents qüestions;
En relació a la reunió de la Comissió d'Escolarització, entrega el document de
repartiment d'alumnes en el marc del Consell Escolar entre els diferents
centres
L’Assemblea General Ordinària de socis s'ha acordat pel 27 d'octubre de 2016
a les 20:30 hores a la biblioteca de l’Institut, Es posarà a la web de l’AMPA i
es farà enviament de correus electrònics als socis.
Les activitats extraescolars ja estan definides. Es penjaran cartells per l’Institut i
es publicarà a la web de l’AMPA. Són les mateixes que l'any passat.
Començaran el mes d'octubre menys francès que comença el 22 de setembre.
En Pere Erro comenta que caldria potenciar el pagament per TPV atès que
tenim implementat el sistema i no es fa servir, genera despesa i no s'està
aprofitant. O bé es potencia l’ús del mateix o bé es dona de baixa. Atès el poc
volum de pagaments que es realitzen a l'AMPA, únicament les extraescolars i
poca cosa més, es decideix donar de baixa el TPV virtual.
En relació a l'hort del Peguera, exposa l'Ermengol que caldria continuar donant
suport des de l'AMPA. Es considera una iniciativa molt positiva i que ha donat
bons resultats amb alguns alumnes. Aquest any s'amplia la dimensió de l'hort i
calen algunes despeses, com ara llogar un tractor per preparar el terreny, que
caldria que fossin assumides per l'AMPA. Demana l'Ermengol si ens sembla
que cal seguir ajudant econòmicament amb algunes de les despeses derivades
de l'hort (regadores, rampins...) i la comentada de llogar el tractor. S'acorda que
l'AMPA ha de donar-hi suport atès que es considera una bona iniciativa.
Hi ha previstes diferents xerrades, les quals s’aniran concretant a partir de
propostes rebudes. Els temes sobre els que s’està treballant són; adolescents i
addiccions, homofòbia i masclisme, educació i tecnologia (Albert Sangrà), la
setmana dels drets del infants es farà una xerrada sobre el repte de ser pares i
mares, el desembre hi ha prevista una xerrada sobre publicitat de joguines, una
també sobre gelosia i control d'emocions. S’anirà fent publicitat en relació a
cadascuna de les xerrades que es realitzin.
Es proposa en Roger Cirera com a membre del Consell Escolar del Centre,
l'AMPA acorda que no hi ha inconvenient. D'aquesta forma es dona cobertura
perquè en Roger pugui ser membre del Consell Escolar Municipal més

endavant, atès que per ser-ho d'aquest últim ha de ser primer del Consell
Escolar de l’Institut.
La treballadora social de l'AMPA informa que se l'ha convocada per part de la
Comissió Social de l'institut per participar de les reunions periòdiques que es
realitzen i es considera que ella no ha de participar d’aquestes reunions.
S’acorda que efectivament no hi ha de participar atès que no forma part de les
seves funcions, a les comissions socials de l'Institut hi han d'assistir els
referents socials del propi Institut. Si cal que participi en alguna reunió per
contrastar o complementar alguna informació, la Direcció del Centre ja la
convocarà.
En relació als exàmens oficials
l’Institut fomentat per l’AMPA

d’anglès que van fer alguns alumnes de

Exàmens juny 2016
Alumnes presentats : 10
4 alumnes per la prova de ADVANCE
6 alumnes per la prova del FIRST
Resultats :

:

3 alumnes han aconseguit l’ADVANCE
6 alumnes han aconseguit el FIRST
1 alumne ha aconseguit el B1 (PET)
Els resultats es valoren com a molt bons.
Finalment, comentar que hi ha hagut un oferiment de l’empresa UP AND
DOWN, la qual passaria a ser col·laboradora de l’AMPA i en aquest sentit ens
farà condicions especials. S'aprova que sí que ho sigui.

4 TORN OBERT DE PARAULES
En relació al dia d'inici de curs, que els alumnes van assistir únicament dues
hores al mateix i van marxar cap a casa, no s'entén el motiu. També es
comenta que tampoc s'entén la finalització de curs a principi de juny per part
dels que ho aproven tot, és a dir que pràcticament no assistien a classe atès
que no tenien res a fer . S’acorda convocar la Cap d’Estudis de l’Institut per la
propera reunió de l’AMPA perquè n’expliqui els motius

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

