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

Acta de la reunió de la junta aquest dijous 1 de desembre de 2016

a les

9’15 del vespre a la biblioteca.
Assistents: Roger Cirera , Assumpta Pla, Anna Comas, Pere Erro, Àngels
Garcia, Maria José Martin, José Contreras, Núria Mesalles, Joan Salamaña,
Jaume Paradell, Maria Peraire, Eulàlia Torras, Lurdes Duocastella, Rosalia
Muñoz, Ramon Ribes

1

LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE NOVEMBRE

Queda aprovada.

2 INFORMACIONS DE DIRECCIÓ

2.1 La Directora de l’Institut exposa els resultats de les eleccions al Consell
Escolar, en aquest sentit explica qui ha sortit de professors ,alumnes , del PAS
i de pares i mares. La valoració és que hi ha hagut molt poca participació i que
caldrà valorar com articular-ho de cares a les properes eleccions per fomentar
més la participació
2.2 En relació al Pla d’Entorn va participar a una reunió la Directora, participa
concretament a l’ Aula d'Acollida. Explica el desenvolupament de la reunió que
va mantenir i les tasques en que participaran en el marc d'aquest pla d'Acció.
2.3 Reunió Xarxa de competències bàsiques. Hi participa l'institut, és un
fòrum de debat sobre aquest tipus d'avaluació. Estan fent un equip impulsor

amb professors interessats, obrir un blog etcètera. La direcció del projecte va a
càrrec del Departament.
Torbareu més informació en aquest document Xarxa competències bàsiques

2.4 ARA ÉS DEMÀ. Demà hi ha una reunió per debatre sobre el model escolar
cap on anem. Caldrà la col·laboració de tothom implicat en l’educació de la
canalla per anar definint cap a on volem que s’encari la educació en la mesura
que es considera que cal evoluciona ca a una educació diferent de la que
s’ofereix més acord amb els tempos actuals.
Les diferents conferències que hi ha hagut per abordar aquesta qüestió les podeu trobar en
aquest enllaç del Departament Conferències ARA ÉS DEMÀ

2.5 En relació a les tradicionals activitats de Nadal. Informa la Directora que
es faran diferents activitat, entre elles la Cantada de Nadales que es farà el dia
22 a Crist Rei. Els alumnes disposen de tota la informació de les activitats que
es realitzaran.

3 INFORMACIONS AMPA

3.1 Es fa també una valoració votacions del Consell Escolar.
En el mateix sentit de la valoració feta per part de la direcció de l’institut, es
considera que hi ha hagut molt poca participació segurament podria ser degut a
que la gent està contenta amb el funcionament del Consell Escolar i per aquest
motiu no va anar a votar.
3.2 Reunió ajuntament xerrades alumnes 4art ESO
Hi va participar l'Ermengol Calvet, el qual ha aportat la documentació relativa a
la trobada- S'anomena “Orienta't amb la familia” està pensat per famílies de
3er, 4art ESO i Batxillerat.
El projecte està pensat en donar orientació a les famílies per encarar els
estudis post obligatoris dels joves al finalitzar els cicles obligatoris
d’ensenyaments
Us adjuntem un document i un enllaç que pot ser del vostre interès en relació
a aquesta qüestió
Orienta't en familia pàgina web (clica per veure la pàgina)

També us adjuntem un tríptic anomenat la maleta de les famílies té per objectiu
orientar les famílies a l'hora acompanyar els seus fills en el procés de tria
d'opció i d'itinerari formatiu en la transició cap a l'educació post obligatòria.
Pretén d'aquesta manera completar la tasca d'orientació que ja es realitza des
dels centres educatius i enfortir les activitats d'orientació desenvolupades des
dels ajuntaments per facilitar les transicions educatives i reduir l'abandonament
escolar prematur.
Vegeu el tríptic clicant aquí Maleta de les famílies

3.3 Paticipació AMPA Pla d'Entorn
En el mateix sentit del que havia exposat la directora, des de l’AMPA participem
a dos dels projectes del Pla d’entorn
 Pere Erro participa en el pla de Patis oberts. Explica una mica la
dinàmica de la reunió i els assumptes tractats.Com a idea general
volen obrir els patis, que no quedin tancats fora d’horari escolar,
passarien a ser un espai públic per gaudi de la gent.
 Joan Salamaña participa en el pla de camins escolars. Explica
breument quina és la idea general i la dinàmica que es vol
prendre als respecte. Per veure l’Acta de la primera reunió
d’aquesta pla cliqueu aquí Acta reunió 24.11

3.4 Assemblea General de la FAPAC
En Joan Salamaña va participar a l’Assemblea General de la FAPAC, a
Badalona, el passat dia 19 de novembre de 2016. Exposa breument el
desenvolupament de la jornada.
Podeu trobar tota la informació sobre aquesta reunió i els documents associats
clicant aquest enllaç Assemblea General FAPAC 2016

3.5 Altres qüestions
El President agraeix la participació de les diferents persones que han anat a
reunions i trobades.
Explica el president que l'escola FRAK proposa balls de saló a preu especial
pels pares. Es tracta d’una proposta per la organització d’un curs de ball de
saló inicial exclusiu per als pares d’alumnes del Lluís de Peguera, d’aquesta

manera animar-los a fer una activitat que si ho consideren oportú poden oferirne una mostra durant el final de curs.
Passarem tota la informació als associats de l’AMPA i ho penjarem a la pàgina
web.

4 TRESORERIA
Comenta sobre que s'ha de liquidar alguns impostos i cal saber quins ingressos
té l'AMPA a part de les quotes.

5 ALTRES INFORMACIONS, OBSERVACIONS, APORTACIONS
Un pare demana la paraula per comentar unes qüestions
•

Preavaluacions. No estan treballades per part d'alguns professors, no
omplen els ítems que hi ha previstos a les graelles. No hi ha homogeneïtat
entre els professors a l'hora d'omplir aquests documents.
•

Llibre digital. Queixa que no es fa servir els llibres digitals, hi ha docents
que no són partidaris de l’ús d’aquest recurs. La Directora diu que s'està
potenciant des de l'Institut i que s'ha anat implementant mica a mica, que hi ha
professors que ho fan servir, efectivament. Les llicències costen el mateix per
una assignatura que per tres. Cal veure els llibres digitals com quelcom de
suport, no com una eina única de treball. Cal informar bé a les famílies que
comencen a primer que no es tracta d'un ús exclusiu dels ordinadors, que és
una eina més.
•

Assignatura de matemàtiques. Únicament van aprovar 7 d'una classe.
El problema és dels alumnes? Cal valorar el cas. Es pot demanar revisió de
l’examen al professor? La Directora diu que si que es pot demanar i revisar
amb el professor.

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

