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 14 de gener de 2016 a les 9’15 del vespre
a la biblioteca.
Assistents: Pere Erro, Ermengol Calvet, Assumpta Plà, Xesca de Diós, David Solà,
Rosalia Muñoz, Maria José Martin, José Contreras, Núria Mesalles, Núria Tort, Lurdes
Duocastella, Joan Salamanya, Jaume Paradell.
1 LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE DESEMBRE
Ha quedat aprovada un cop fetes algunes rectificacions.
2 INFORMACIONS DE DIRECCIÓ
L’Assumpta ens comenta que els va arribar de l'ajuntament les escoles adscrites
al Peguera; el Xup, Puigberenguer, Bages, Itaca i Flama. Els del Sant Ignasi poden
escollir entre Pius i Peguera. El Bages queda adscrita a Lacetània, Catà, Cal
Gravat i Peguera. A la Flama li toca el Pius, Can Gravat i Peguera. Els de la
Renaixença a Cal gravat, Lacetània i Peguera. De moment encara no se sap el
període d'inscripció.
L'ajuntament diu que es poden anar buscar els díptics de les xerrades sobre
explicacions de les escoles.
Els dies 16 i 17 de febrer es fa la Manresada amb els de 1er ESO, el 19 la
Barcelonada amb els de 4rt. El 18 febrer a ¾ de 8 es farà l’explicació del projecte a
les famílies de l’alumnat de 1er ESO.
S'ha de mirar de fixar les dates per a finals del 2n trimestre per exposar els treballs
de recerca en públic, davant de les famílies, i no deixar-ho per l'últim trimestre.
Els de l’Erasmus venen del 29 al 4 març. Els rebran a l'ajuntament on l'alcalde els
donarà la benvinguda i el grup exposarà les idees del treball, En total són 80. Les
despeses estan subvencionades pels seus països d’origen.
Pel curs vinent es necessitarà més reforç d'anglès
Cada any s'ha de renovar el projecte de compromís escolar/educatiu. Es tracta
d’un acord on s’han de concretar uns compromisos que hauran de se complerts
per part del centre i per part de les famílies. Allà s’exposen temes de l’avaluació,
sobre la memòria del centre, els projectes i els diferents protocols.

Demà hi ha reunió amb els de l'OME on es parlarà de la situació dels joves que
envien de 16 a 18 anys que no aprofiten les classes. S'ha de saber què es pot fer.
Pel que fa al tema d’expulsions s'ha demanat hora amb Teresa Borotau, directora
de l’ institut Baix Montseny de Sant Celoni, autora del projecte Ethos, alternativa
per evitar les expulsions als centres. Convé buscar solucions amb els alumnes
conflictius.
El problema de la pista de bàsquet, que hi ha un excés d’humitat i rellisca molt,
s’ha d’insistir amb el responsable de l’ajuntament perquè s’arregli i així evitar
caigudes i lesions. El paviment no absorbeix l'aigua envasada. També a la plaça
no hi ha desaigua i quan plou va parar tot a dins.
3 INFORMACIONS AMPA
Inici d’ extraescolars de repàs d'ESO. De batxillerat no s'ha apuntat ningú.
Comença l’extraescolar de francès A2 del DELF.
Hi ha pares que voldrien veure els exàmens corregits dels seus fills. Alguns
professors sí que el deixen endur a casa per comentar-los i ensenyar als pares
però altres no ho permeten. Hi ha una certa polèmica amb el tema d’ emportar-se
els exàmens. Hi ha pares que no veuen bé el fet que un alumne demani per
ensenyar l’examen als pares i el mestre no li permeti.
Els de gimnàstica de 2n ESO que no poden fer gimnàstica per diferents motius
són enviats al bar per poder estar visibles i controlats.
L'assegurança per trencadissa de pantalla ha arribat. L’alumne, família o el
centre ha de contactar amb: raquel@fdos.net Ens ofereixen dos opcions:
1) Cobertura anual integra 50€
2) cobertura anual 30€ amb una franquícia de 32€
Els de 4rt ESO i 1er BATX destinaran 1 hora de gimnàstica per atendre el curset
RCP (reanimació cardiopulmonar)
El curs de socorrisme d'aigua no el fan a la FUB. L'Ermengol demanarà a Creu
Roja si l'ofereixen. Abans es feia.
Es proposa una xerrada sobre el tema dels refugiats destinada als de batxillerat.
Serien 4 xerrades amb un cost de 180€. Les xerrades són a càrrec de gent que
tenen experiència en ONGs i han viscut la situació de prop. Les famílies que
arribaran a Manresa seran acollides per Càritas de moment. Això serà de cara el
febrer.
El Carnaval és celebrarà el 5 de febrer a l’ institut. Es farà la festa de disfresses
pels d'ESO i els de batxillerat no se sap si voldran participar-hi. El Carnestoltes de
la ciutat és farà el 5 i 6 de febrer. Sortirà des de l’Avinguda Abat Oliva i finalitzarà a
la plaça de l’Ajuntament.

El Peguera tindrà 4 dies de festa pel pont de la Llum.
Hi ha una proposta de disseny per part de la Mercè Sobirà.
Els encarregats del bar ens van demanar una pica més gran i s’han mirat preus. A
part d’això, l’Ermengol va veure un futbolí i ens ha suggerit de comprar-lo com
equipament recreatiu a l’hora d’esbarjo. El preu de 2n ma és de 800€. Es comenta
que només poden jugar-hi poques persones i potser serà motiu de conflicte.
Se’ns proposa de fer un curs de tasts de vins per pares, mares, mestres i personal
del centre. Serien només 3 dies a partir de les 5:30 fins a les 7:00. T'ensenyen tot
el que té a veure amb el vi. El preu és de 50€ per persona.
Hem parlat de l'examen del FC. Hem proposat de fer el B1.
El Joan ens fa saber que hi ha la Fundació Privada Joan Riera i Gubau per a
l'Ensenyament de l’ Idioma Anglès i l'Educació en Anglès que cada any concedeix
beques per estudiar a EEUU o UK. Aquestes beques van destinades principalment a
alumnes de Girona, i moltes a Santa Coloma de Farners.

4 TRESORERIA
Estem pendents de recuperar un deute de 9436€ del import corresponent a tota la
matrícula entre Ampa i institut.

5 ALTRES INFORMACIONS, OBSERVACIONS, APORTACIONS
S’acaba la reunió a les 11:20.

