
 

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES DE L’INSTITUT LLUIS DE 

PEGUERA 

  Plaça Espanya 2, MANRESA - Tel. 938772777 

Acta de reunió de l'AMPA del 2 de febrer de 2017  a les 21’15 hores 
 

Assistents: Anna Comas, Roger Cirera, Núria Mesalles,  Pere Erro, Joan 

Salamaña, Assumpta Pla, José Contreras, Maria José Marin, Rosalia Muñoz, 

Eulàlia Torras , Lurdes Duocastella, Jaume Paradell, Nuria Tort 

 

1.INTERVENCIÓ AMIGUES I AMICS DEL PEGUERA PROPOSTES 90 

ANIVERSARI. 

 

Iniciem la reunió amb els representants de les amigues i els amics del Peguera, 
Anna  Vidal i Manel Martinez, que ens comenten les propostes d’activitats amb 
motiu del 90 aniversari de l'institut, que es celebra enguany. 

La proposta passa perquè les diferents activitats es facin de forma conjunta 
entre l'Associació, l'AMPA i la comunitat educativa. S'ha d'acabar de perfilar el 
gruix d'activitats però es tractaria de fer-ne 3 o 4 al llarg de l'any. 

 

A mode de pluja d'idees i com a punt de partida; 

Pensen que el dia 8 octubre , dia d'inauguració oficial de l'institut Lluís de 
Peguera, s'hauria de fer algun acte lúdic, musical. 

Seria interessant també una xerrada lligant la historia de Manresa amb 
l'Institut,; el tèxtil, el vi, empresa farinera...com han evolucionat aquestes 
empreses al llarg dels anys. Es faria un dijous primer semestre de l'any 

S'està mirant de fer un vi per celebrar els 90 anys. 

També havien pensat en fer una exposició amb recull de noticies, fotos, 
etcètera des de que es va obrir l'institut i fins ara. En aquest sentit demanen 
ajuda per recopilar aquesta informació i material. 

Seria interessant trobar una persona que expliqui la historia de l'educació  
vinculada a Manresa i una altra persona que expliqui el projecte «Ara és 
demà». La idea és tenir una visió del passat i cap a on va l'educació. Cal 



concretar les persones que ho podrien fer. 

Finalitzen la seva intervenció les Amigues i amics del Peguera. Cal anar 
concretant els actes que es faran i en quina mesura hi pot participar l'AMPA. 

 

En Manel Martinez, aprofita per parlar de l'Hort de l'Institut, atès que hi ha 
algunes qüestions que pensa que s'han de gestionar; 

Caldria buscar algun pare o mare que volgués fer-se càrrec de l'hort a partir del 
mes de juny i fins el retorn dels alumnes després de l'estiu, d'aquesta forma 
podrien plantar coses fins el maig. 

Si hi ha molts alumnes l'any vinent caldria ampliar hort, al costat del que tenim 
actualment n'hi ha un que no es treballa i es podria fer gestions per demanar si 
ens el poden cedir. En Manel diu que ell mateix pot fer gestions per saber de 
qui és l'hort i llavors l'institut i l' AMPA podria parlar amb el propietari del terreny 
per arribar a algun acord. 

Caldria també fer un correu a les famílies demanat si algú té eines pel camp  
que no faci servir i si les vol cedir per l'hort de l'institut. 

 

 

2. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA  DE GENER DE 2017 

 Un cop feta la lectura queda aprovada sens esmenes. 

 

3. INFORMACIONS DE DIRECCIÓ 

La directora comenta que el proper dia 3 de març es durà a terme el 

«Peguera's Night», es tracta d'una sèrie d'activitats que es faran a l'Institut  la 

nit d'aquest dia 3 de març. El centre romandrà obert al públic i es durà terme 

una exposició de projectes realitzats per alumnes, activitats musicals, etcètera, 

ja aniran  concretant el programa d'activitats. Caldria col·laboració de l'AMPA 

amb 3 o 4 persones per ajudar en diferents tasques. 

Canviant de tema, hi haurà jornada de portes obertes segurament el 21 de 

març. Caldrà que algú de l'AMPA expliqui la part que ens toca. 

El dia 24 de febrer, Carnestoltes, hi haurà classes fins a dos quarts d'una del 

migdia. 

4. INFORMACIONS AMPA 

 
1.Exàmens First i Advanced. Dates i altres informacions d’interès al 
respecte. 

 
La Núria explica tota la informació en relació a aquests exàmens. En principi, la 
informació principal seria aquesta; 



 

 

CAMBRIDGE EXAMS 2017  
FIRST CERTIFICATE FOR SCHOOLS 
FCS = B2 
DISSABTE  1  JULIOL 
DISSABTE 17 Juny (computer based/ només per ordinador) 
First Certificate (FC), es un títol de nivell intermedi alt. Demostra que 
pots utilitzar l’anglès  quotidià tant a nivell escrit com parlat amb finalitats 
laborals i educatives. Reconegut a nivell universitari i per la CE 
Comunitat Europea (B2). 
PREINSCRIPCIONS: A LA BIBLIOTECA a partir del 15 de març 
TAXES D’EXAMEN: 173€   Pagament de l’1 al 20 de maig 
 

 
CAMBRIDGE EXAM 2017 
CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH 
CAE = C1 
 DISSABTE 1 DE JULIOL 
INSCRIPCIONS: A LA BIBLIOTECA DEL PEGUERA a partir del 15 març 
TAXES D’EXAMEN: 179€ Pagament de l’1 al 18 de maig. 

 
Aquesta informació es penjarà també a la web de l'AMPA i s'enviarà per mail a 
les famílies. 
 

2. Darrer Consell Escolar. 
 
Destacar que tota la informació que es va recollir en relació al projecte « Ara és 
demà», va ser tractada, refosa i enviada en un document únic. Ens passaran 
una còpia del document que es va enviar. 
 
 

3. Reunió FAPAC a l’institut. 
 
Res a destacar, van tractar qüestions internes de FAPAC. 
 
 

4. Carnestoltes. Activitats. 
 
Es demana a la directora si necessiten alguna ajuda de l'AMPA per dur a terme 
les activitats de Carnestoltes i ens informa que de moment no. 
 
 
 

5. Necessitat contractar persona per classes de reforç. 
 
L'Eulàlia, que fa les classes de reforç en horari extraescolar, ens informa que és 
molt complicat gestionar tots els alumnes ella sola atès que les necessitats són 
moltes, caldria el reforç d'alguna altra persona. 
Es proposa que la persona que fa reforç a batxillerat faci també reforç amb 



l'Eulàlia. Se li proposarà a veure aquest jove si li va bé, cas contrari  es buscarà 
alguna altra persona però no hi ha inconvenient en que hi hagi aquest reforç a 
l'Eulàlia a càrrec de l'AMPA 
 

6. Resum  xerrada “Maleta famílies” orienta’t en família 
 
La xerrada no ha estat ben valorada, força gent va marxar abans que finalitzés. 
Es va parlar amb els representants de l'Ajuntament per elevar la queixa a la 
Diputació, que és l'encarregada del contracte amb l'empresa que fa aquestes 
xerrades. 
 
 

7. Francophonie. Col·laboració de l’AMPA 
 
Ens demanen que aquest any col·laborem amb la Francophonie tal i  com s'ha 
fet en  els darrers anys. Més informació en relació a Francophonie en  aquest 
enllaç http://apf-catalogne.blogspot.com.es/2017/01/concert-du-xviiieme-
anniversaire-de-la.html. Es farà un acte al teatre Kursal de Manresa. 
S'aprova que es dona suport un any més per l'organització d'aquests actes. 
 
 

8. Seguiment del Pla d’Entorn; Patis oberts i Camins Escolars.  
 
En relació als dos projectes del Pla d'Entorn en  que participa l'AMPA; 
En Pere Erro explica en quin punt està el projecte «patis oberts» . Segurament 
l'Institut Lluís de Peguera no podrà participar del projecte en la mesura que ,a 
diferència de la resta d'escoles que hi participen, l'institut és de la Generalitat i 
no de l'Ajuntament. No hi ha personal per vigilar i no ens podem comprometre  
 
En relació al projecte «Camins escolars», en Joan Salamaña no va assistir a la 
darrera reunió atès que va fer a les 09:30 hores del matí i coincideix amb horari 
laboral i no va ser possible combinar-ho. 
 
 
5. TRESORERIA 
 
Res a comentar.  
 
6.ALTRES INFORMACIONS, OBSERVACIONS, APORTACIONS 

 

En relació a les llicències per venda de roses per Sant Jordi, com que 
es diumenge l' institut no fa res. Els de quart curs, si estan 

interessats en vendre roses que ho comentin a l'AMPA i es mirarà de 
gestionar la llicència. 

 
Es comenta també en relació als diferents pagaments que han de fer 

les famílies; excursions, sortides i similars, que si es fa el pagament 
per internet caldria poder enviar el justificant de pagament a algun 

lloc per evitar que els alumnes tinguin problemes o bé hagin de 
portar els justificants a l'escola. Comenta la directora que si es fan els 

http://apf-catalogne.blogspot.com.es/2017/01/concert-du-xviiieme-anniversaire-de-la.html
http://apf-catalogne.blogspot.com.es/2017/01/concert-du-xviiieme-anniversaire-de-la.html


pagaments per internet es pot enviar el justificant de pagament a 

l'adreça; fotocopies@inspeguera.cat 
 
 
 

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

mailto:fotocopies@inspeguera.cat

