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 6 d'abril de 2017 a les 21’15 del
vespre a la biblioteca.
Assistents: Roger Cirera, Joan Salamaña, José Contreras, Maria José Martín,
Lurdes Duocastella, Rosalia Muñoz, Jaume Paradell, Angeles García, Pere
Erro, Maria Peraire,
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE MARÇ
S'aprova sense esmenes.
2. INFORMACIONS DE DIRECCIÓ
Informa la directora que hi ha hagut, en relació a les preinscripcions, 123
instàncies i que l’institut ofereix 120 places.
En relació al projecte “Ara es demà”, ja ha acabat la part d’elaboració de
propostes. Es va fer la cloenda i ara els ponents, recollint les propostes d’arreu
del territori, enviaran les conclusions al Govern de la Generalitat. Pel que fa a
l’institut, totes les propostes es van canalitzar a través el Consell Escolar . La
directora ens farà arribar les conclusions i propostes que el consell Escolar de
l’institut ha elevat als ponents i les penjarem a la web de l’AMPA.
En informa també la directora que en relació al projecte “Escola Nova21” s’està
treballant i han participat en alguna reunió més.
En relació a la darrera setmana de curs, que coincideix que alguns alumnes fan
recuperacions, altres ja ho tenen tot aprovat i el professorat està dividit entre
els que tenen exàmens, els que ho tenen tot recuperat i alguns altres que
poden estar de viatge o fent altres activitat, que s’està acabant de programar la
setmana per poder oferir el màxim d’activitat que sigui viable.

3. INFORMACIONS AMPA

1. Hort del Peguera, petició de material per l’hort a les famílies i que
alguna família es faci voluntària per cuidar-lo els mesos d’estiu.
Sembla ser que AMPANS s'ha mostrat interessat i estan parlant amb en Manel
per acabar-ho de lligar.
La petició de material per treballar l’hort ja s’ha cursat a les famílies via correu
electrònic i mitjançant la pàgina web de l’AMPA

2 Festa de la família i graduació.
A la propera reunió es concretarà ja el dia i s’establiran els membres de la
comissió de la festa per repartir les feines,
Sembla ser que hi ha un alumne de segon curs que sap màgia i podria fer
alguna actuació.
Hi ha un tema important que s’ha de gestionar i és el de la música. S’aposta
per un DJ que amenitzi la vesprada, tenim algun contacte i mirarem si podem
deixar-ho ja enllestit per la propera reunió.
En relació als Batraques, també es farà el contacte perquè vinguin.
Cal pensar també en el lloguer de taules i cadires
A la propera reunió acabarem de concretar tots aquests aspectes esmentats.

3. Concurs de dibuix cartells de la Festa de la Família i de
l'informatiu de l’AMPA. Estat del concurs i projectes presentats fins
ara.
Ja es van publicar les bases del concurs, es van enviar per mail, en van penjar
a la web de l’AMPA i es va fer algun cartell per l’institut.
A la propera reunió haurem de triar els guanyadors/es

4. Beca teatre.
S’informa que l’Ajuntament ens ha concedit aquest any també la beca del
teatre.

5. Logo del Peguera amb motiu dels 90 anys.
És el dia 8 octubre el dia de la data d’inauguració de l’institut 1927-2017.
Segurament es farà un concurs pel disseny d’un logo amb motiu d’aquest 90
aniversari. Al llarg d’aquest mes es publicarà aquest concurs.

7.Premi matemàtiques.
S’ha aprovat que l’AMPA aportarà aquest any també una part dels premis que
es donen, a petició de Departament de matemàtiques, pels millors alumnes que
han participat en la prova Cangur i altres concursos matemàtics.
Una part dels premis els assumeix l’institut i la resta l’AMPA.

4. TRESORERIA

Res a comentar.

5.ALTRES INFORMACIONS, OBSERVACIONS, APORTACIONS

Caldria un canvi de 4 ordinadors de la biblioteca atès que estan desfasats i
donen força problemes. S’acorda que s’acabarà d’estudiar la proposta i es dirà
alguna cosa a la propera reunió d’AMPA.

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

