ASSOCIACIÓ 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 06 d'octubre 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, Rosalia
Muñoz.
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL MES DE SETEMBRE

Aprovada sense esmenes

2 INFORMACIONS DE DIRECCIÓ



La Directora informa de les sortides que faran els alumnes aquest curs tot
i que algunes encara estan per concretar o per concretar-ne les dates. Atès
que a la propera reunió de l’AMPA la informació serà molt més complerta es
detallà a la propera Acta de reunió.



En relació al Consell Escolar, hi ha eleccions el proper mes de novembre i
hi ha canvi de tres dels pares. El representant de l’AMPA serà en Roger
Cirera. La Directora exposa la normativa relativa a les eleccions al consell
Escolar i el calendari previst normativament;

El procés electoral en els centres públics i privats sostinguts amb fons públics s'ha de
desenvolupar d'acord amb el Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia de centres educatius,
i s'ha d'ajustar, en tots els centres, al calendari següent:

Inici del procés: a partir del dia 7 de novembre de 2016.
Constitució de les meses electorals: abans del dia 16 de novembre de 2016.
Votacions: entre els dies 28 de novembre i 2 de desembre de 2016, ambdós inclosos.
Constitució del consell escolar i presa de possessió dels seus membres: abans del dia 22 de
desembre de 2016.

En breu farem un comunicat on hi haurà tota la informació al respecte, dates,
horaris , lloc de votació i la resta d’informació d’interès.
La normativa aplicable en aquest enllaç,
Normativa del consell Escolar
i informació breu al respecte en aquest enllaç;
Informació del Consell Escolar



Escola Nova 21, ens informa la Directora que han acceptat l’Institut a forma
part d’aquest projecte. Escola Nova 21 parteix del convenciment que l’educació millora
a través de la col·laboració, l’intercanvi i l’aprenentatge mutu: entre alumnes, entre mestres,
entre escoles i entre societats. Per això, volem crear un ecosistema educatiu avançat que
intercanviï, que aprengui, que millori el seu treball i que ajudi al canvi educatiu de tot el
sistema.

Trobareu

informació

seguint

aquest

enllaç;

http://www.escolanova21.cat/que-volem/



La jornada Verda que es fa el dia 7 d’octubre a menys que plogui.



La Directora excusa al Cap d’Estudis, el qual assistirà a la propera reunió de
l’AMPA per explicar els horaris i dies lectius a principis i finals de curs atès
que hi ha alguns dubtes al respecte.



El Departament d’ensenyament ha demanat si l’institut vol participar en el
programa “Obertament” ens un programa de salut mental. Pels de tercer
d'ESO. Sembla interessant i es farà. Per més informació podeu veure
aquest enllaç; https://obertament.org/que-pots-fer-tu



Avaluacions per competències. La idea és seguir treballant per
competències i fer el seguiment amb una aplicació informàtica que
segurament aquest trimestre encara no acabarà d’estar en funcionament.
Ens volem avançar atès que el futur va en aquest sentit, a primària ja s’està
fent.



Aquest any es farà novament la recollida de roba pel desembre per
beneficència. Ja es concretarà la informació més endavant.
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El president de l’AMPA pren la paraula per informar de diferents qüestions;



Extraescolars, la situació d’inscrits fins el moment;
1. Teatre 7 persones, tira endavant
2. Anglès First, 19 alumnes, tira endavant. Es faran dos grups un de
dimarts i dijous i altre dimarts i divendres. Veure el Cartell ja modificat.
Es faran de les classes càrrec dues professores enlloc d’una.
3. Reforç ESO 4 alumnes, tira endavant.
4. Reforç anglès 5 persones tira endavant.
5. Hip Hop no es fa atès que no hi hagut inscrits
6. Francès 6 alumnes DELF i 14 ESO, tira endavant.

Els pagaments de les extraescolars s’han de fer en metàl·lic, transferència o
targeta.es posarà el número de compte a la part superior del menú de la
pàgina web de l’AMPA.
Les activitats extraescolars ja estan doncs definides. Hem penjat cartells per
l’Institut i està publicat a la web de l’AMPA i a la de l’Institut.


L’Assemblea General de l’AMPA 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. L'ordre del dia s'aprova i
es publica també.



Es convoca la propera reunió de l'AMPA el dia 3 de novembre de 2016 a
es 21,15 hores a la biblioteca.

4. TORN OBERT DE PARAULES


Es demana com s'ha de fer per obrir més finestres a les aules atès que
únicament hi ha una finestra oberta a les aules i caldria més ventilació ja
que hi fa molta calor. Es comentarà a veure com es gestiona aquesta
qüestió.

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

