
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 4 de maig de 2017  a les 21’15 del 

vespre a la biblioteca.

Assistents:  Roger Cirera, Joan Salamaña, José Contreras, Maria José Martín, ,  

Rosalia  Muñoz,  Jaume Paradell,  Angeles  García,  Pere  Erro,  Maria  Peraire, 

Maria Babià. 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA  D’ABRIL

S'aprova sense esmenes.

2. INFORMACIONS DE DIRECCIÓ

S’amplia una setmana més el termini de presentació de propostes de logo pel 
90 aniversari del Peguera. El pot presentar fins el 29 de maig

Les portes obertes de batxillerat són el dia 9 de maig i caldria presència d’un 
representant de l’AMPA.

Trobada de corals el dia 17 de  maig al migdia al Kursal.

El premis de treballs de recerca es donaran  el  dia 1 de juny a la sala d’actes,  
a les 20 hores.

El lliurament de notes serà el dia 28 de juny.

3. INFORMACIONS AMPA

1. Festa de la família i graduació. 



Dia 9 de juny a les 19:30 hores i  ha l’acte de graduació. Cal  concretar les 
activitats que es faran  abans de l’acte de graduació, després i el sopar.
En principi els preus dels entrepans i begudes seran  els mateixos que l’any 
passat.
Es convoca la comissió per concretar i  repartir les tasques de la festa de la 
família, el dia 11de maig a les 19 hores.

2. Tria dels cartells guanyadors de la festa de la família i el butlletí 
de l’AMPA

Els  assistents  a  la  reunió  fan  la  tria  entre  els  cartells  presentats  i  les 
guanyadores, per votació a mà alçada, dels 50 euros de premi són ;
 
Guanyadora cartell festa família - Milena Castillo Torras 2n batx
Guanyadora cartell Portada informatiu - Miriame Lamouri 1r batx nocturn.

.2 Activitats de les darreres setmanes de juny.

La Directora ja ha comentat en la seva intervenció que ja està el  programa 
dissenyat  per  aquestes  setmanes  més  problemàtiques  gestió  i  que  ens  el 
passarà per fer-lo públic.

 
.2 Canvi ordinadors de la biblioteca.

A propòsit de la proposta del canvi de 4 ordinadors de la biblioteca que havien 
quedat desfasat i  donaven problemes, queda aprovada la compra de 4 nous 
ordinadors a partir del pressupost passat per Fdos Software.

4. TRESORERIA

Res a comentar.

5.ALTRES INFORMACIONS, OBSERVACIONS, APORTACIONS

Es parla que l’informatiu de l’AMPA  és interessant que es continuï  fent atès 
que recull  tota l’activitat anual de l’AMPA. Actualment tota l’activitat de l’AMPA 
resta recollida principalment a la pàgina web, Actes de reunió i algun  document 
més però el butlletí no ha tingut continuïtat el darrer any.



Sense haver  tancat la qüestió caldria contractar algú que a partir d’un contingut 
mínim  fes  un  butlletí  anual  recollint  tota  informació  de  l’AMPA.  Hi  ha  una 
aportació en el sentit que es podria demanar a en Marc, informàtic de l’AMPA, 
si  voldria encarregar-se de fer el butlletí rebent una remuneració.

Informa en Jaume que s’ha  de  quedar  amb l’empresa   Fdos Software  per 
concretar un dia per fer la presentació dels ordinadors proposats per l’alumnat 
als  seus  pares  i  que  ens  entreguin  la  documentació  tècnica  i  preus  dels 
mateixos.

Des de l’AMPA s’informa a la directora que alguns pares ens han fet arribar que 
tenen la  sensació  que l’assignatura  d’anglès  està  un punt  estancada i  que 
caldria incentivar-la una mica. Es demana doncs formalment  a la directora que 
en  la  mesura  del  possible,  tenint  en  compte  la  importància  d’aquesta 
assignatura, es propòsit al professorat que siguin més actius en la realització 
d'intercanvis, projectes, activitats...

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


