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 2 de juny a les 21’15 hores
del vespre a la biblioteca.

Assistents: Pere Erro, Àngels Garcia, Ermengol Calvet, Assumpta Pla, Sònia
Cornejo, Marina Soler, Xesca de Diós, Maria José Martin, José Contreras,
Núria Tort, Joan Salamaña, Jaume Paradell. Maria Peraraire, Quico , Roger
Cirera, Núria Mesalles, David Solà, Eulàlia Torras, Lurdes Duocastella.
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APROVACIÓ DE L’ACTA DE MAIG

S'ha fet dues esmenes, que es relacionen a continuació; la festa del colors
finalment si que farà, el musical no és farà.
Queda aprovada l’Acta del mes de maig.

2 INFORMACIONS DE DIRECCIÓ
En relació a les matricules, els alumnes amb dificultats econòmiques s'enviaran
a la treballadora social. El cobrament de matrícules és del 5 al 12 de juliol. El
1er pagament de batxillerat ha de ser la matrícula íntegrament.
El 10 juny els de 2n i 3er aniran a veure l'obra la Celestina. Es fa al mateix
centre a partir de les 9. Els de 4rt ESO tornaran de colònies. Els de 1er, 2n i 3er
faran la festa dels colors. A la 1:30 s'acaba l’activitat escolar.
Encara falta de concretar el programa de la tarda. De moment hi haurà un partit
de basquet a 17:30 hores entre pares, professors i alumnes. De 20 a 21 hores,
la graduació. A les 21:00 hores actuació dels Batraques. A les 21.20 actuarà la
Jazz Band.
La Diana López, alumna,s'ofereix com a monitora proposa de fer una
extraescolar de hip hop de cara el curs vinent.
Reunió el dia 7 de juny, dimarts, del claustre de professors.
Hi ha nou alumnes apuntats del Batxibac (doble titulació batxiller baccalauréat). El programa batxibac, impartit en els centres específicament
autoritzats pel Departament d’Ensenyament, permet a l’alumnat cursar un
currículum mixt que suposa fer un terç de l’horari lectiu del batxillerat en llengua
francesa i cursar les matèries Llengua i literatura franceses i Història de França.

Per accedir al batxibac l’alumnat ha de demostrar un nivell bàsic de francès,
equivalent al B1 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües.
L’alumnat que cursi el currículum mixt, a més d’obtenir el títol de batxiller si
supera totes les matèries cursades, obtindrà també el diploma de baccalauréat
si supera una prova externa que es desenvolupa íntegrament en francès.
L'Alemany es deixa d' oferir perquè hi ha molt poca demanda i es donarà
prioritat al francès. Es jubila l'Àngels Arrufat d'educació física.
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INFORMACIONS AMPA
1. Tenim nova treballadora social. La Marina Solé entra en substitució de la
Sònia Cornejo. S'ha agraït a la Sònia tota la feina feta. L'Assumpta li
explica com funciona l'Ampa i deixa clar que ella és treballadora de
l'Ampa.
2. Es demanarà una còpia dels estatuts de l'Ampa a serveis jurídic que cal
segellar. Cal disposar de còpies i ja no ens en queden.
3. L'Ermengol proposa de plantejar l'alemany com a extraescolar perquè
l'insti no l'ofereix. S’estudiarà aquesta proposta de cares al proper curs.
4. Previsió de reunions presentació ordinadors 2016-2017. Demà divendres
3 vindran els de F2 a presentar l'ordinador nou 'TravelMate B117' Acer a
l'insti. La reunió per presentar-lo als pares d'ESO serà el 5 de juliol
provisionalment i el cap de dues setmanes als de batxillerat.
5. Preparatius de la Festa de la Família. Està encarregat el pa i les
botifarres. Màquines registradores ja les tenim. Els músics serà el mateix
del curs passat. Els bidons per refrescar les begudes. Pòsters anunciant
els preus ho fa el Joan. Es necessita gent per cuidar-se del foc. Es
començarà a les 16:30 hores per preparar-ho tot. Calen quatre pares per
anar controlant el jovent ja que l’any passat va haver alguns problemes
amb joves que no eren del l’institut. Encara s'han de fer els tiquets,
timbrar-los.
6. Exàmens del FIRST i ADVANCED el dissabte 25 de juny hi ha els
exàmens escrits i les proves orals són el 23.
7. Guanyadors del concurs de cartells. El Pol Serra ha guanyat el dibuix per
la portada del butlletí. De la festa de la família Rosa Malés.
8. Fer noves inversions a l'hort del Peguera. Aquest hort ha anat molt bé
per certs alumnes del centre més conflictius i s'ha demostrat que
funciona. Es demana de comprar una bomba d'aigua per fer arribar
l'aigua a l'hort. Es farà gestions per millorar.
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TRESORERIA

1. Es demanarà el targeter per cobrar les matrícules. Es comença de pagar
virtualment. En Pere Erro defensa que aquest servei electrònic és molt
més ràpid i eficaç. Amb TPV la comissió és mínima.
2. L'Ermengol demana per tancar el compte de Catalunya Caixa. La
majoria dels assistents estan d’acord amb aquesta proposta atès que ja
no és necessari i genera despeses també innecessàries.

5 TORN OBERT DE PARAULES
No hi ha cap aportació

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

