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 de l’AMPA el dijous 14 de setembre de 2017 a les
21’15 del vespre a la biblioteca.
Assistents: Roger Cirera, Núria Mesalles, José Contreras, Maria José Martín,
Rosalia Muñoz, Jaume Paradell, Lurdes Duocastella, Pere Erro, Anna , Eulàlia ,
Jordina Fernandez, Silvia Navarro, Joan Salamaña

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL MES DE JUNY
S'aprova sense esmenes.
Aquesta Acta, com la resta d’Actes, es troba penjada de forma permanent a la
pàgina web de l’AMPA.
https://ampa.inspeguera.cat/en/category/actes-de-les-reunions-de-lampa/

2. INFORMACIONS DE DIRECCIÓ
La directora informa que les activitats extraescolars li caldria tenir-les com a
molt a finals de setembre. S’acorda que en el curs d’aquesta setmana vinent li
passarem el detall de les que es realitzaran. Queda per acabar de concretar
alguna qüestió amb les persones que les han de realitzar.
Informa també, que les classes a Batxillerat estan molt al límit d’alumnes.
A partir d'aquest any es faran canvis a les classes a tercer, creuen que és bo
pels alumnes i per la dinàmica del grup.
Hi ha algunes baixes de professors i algun professor pendent d’incorporar. En

relació a l’inici del curs, ha començat amb normalitat, sense que hi hagi res a
destacar.
Aquest any es celebra el 90 aniversari de l’Institut Lluís de Peguera, el dia 8
octubre serà el dia de portes obertes, és el dia que es va inaugurar l'institut. El
dia 21 de setembre es fa la roda de premsa a les 12 del migdia a la biblioteca.
Hi ha diferents actes previstos per aquest curs. La directora ens passarà el
conjunt d’actes que es realitzaran i es podran consultar al Moodle de l’institut.
Reunió de pares el dia 19 per ESO a les 19 i el de batxillerat a les 20 hores. A
l'aula dels nostres fills directament
Avaluació d'ESO ha canviat és un tema important, ja no hi ha números per
qualificar els alumnes, es farà amb lletres. Es farà un apunt a la reunió de les
famílies de principis de curs i una altra reunió expressament per això
posteriorment atès que hi ha força matèria i a la reunió de pares del dia 19 no
es pot explicar tot. Cada assignatura té diferents dimensions a valorar que
permet analitzar diferents aspectes de la matèria, quina és l'evolució de
l'alumne. Aquesta reunió per explicar aquest nou sistema d’avaluació en detall
encara no se sap quan es farà. La idea es treballar per competències, què saps
i com ho apliques i no per coneixements memorístics.
Fan una gravació de la sèrie televisiva Merlí, ho faran els de batxillerat d’ arts
escèniques per algun capítol. Ja han fet la tria dels alumnes que hi participen.
Es farà una formació de mediació adreçada als personal docent, si algun pare
o mare vol fer el curs que ho digui.
Uns 30 professors fan formació relacionada amb formació per competències.
Faran també la formació de mindfulness de cara a aplicar-ho als alumnes
Els dimarts a la tarda hi ha reunions de comissions, professors... seran de 3
hores aquest any enlloc de dues com l'any passat. Reunions pedagògiques.
Comunica la directora, en relació a les queixes que pugui haver per part de
famílies d’algun docent, el protocol a seguir ha de ser; comunicar-ho al tutor i
aquest aconsellarà com es fa. En segona instància hi ha la coordinadora
pedagògica i en darrer terme per escrit a la directora. Es pot enviar un correu
electrònic o contactar directament amb el professors/a del qual es té la queixa,
però sempre és més convenient passar pel tutor primer.
3. INFORMACIONS AMPA
3.1 Si hi ha propostes d’activitats extraescolars, caldrà canalitzar-les a través
d'en Jaume, biblioteca o bé al correu electrònic ampa@inspeguera.cat
3.2 Festa de la família i graduació. En relació a la festa que es fa a finals de
curs, s’ha apuntat que caldrà, més endavant, valorar si es segueix plantejant
de la mateixa forma o fer alguna modificació.
3.4 Situació gestió estiu hort del Peguera. Hiha molt temps per endavant però

caldrà buscar alguna persona que es pugui fer càrrec de l’hort els mesis d’estiu.
Caldria saber-ho com a molt febrer o març. També relacionat amb l’hort, hi ha
noves professores que es fan càrrec. Si fa falta més mà d'obra per algun dia en
concret ja avisaran, per exemple per anar un dissabte al matí a fer una posta a
punt del terreny. Hi haurà alumnes de tercer no de més cursos
3.5 En relació a l’Assemblea General de l’AMPA s’acroda que es farà el proper
dia 2 de novembre.

4. TRESORERIA
Res a comentar.
5.ALTRES INFORMACIONS, OBSERVACIONS, APORTACIONS
En relació als canvis de classe d’alguns alumnes, hi ha discrepància sobre com
s'ha fet i el perquè s'ha fet. La directora explica els motius i la forma, en tot cas
es tracta de criteris docents i de bon funcionament de les aules..
Es demana que es valori la possibilitat de contractar auxiliars de conversa
anglès. S’estudiarà.
Es demana quin paper té l’AMPA en relació a les queixes que pugui haver-hi
de famílies cap a personal docent. El protocol per les queixes de les famílies
cap a docents ja l’ha explicat la directora i és el que disposa l’institut, per tant el
canal ordinari és aquest. Dit l’anterior, l’AMPA pot ajudar, assessorar o mediar
en determinades circumstàncies, per exemple en el cas de queixes
generalitzades cap a un/a docent , cal però disposar d’informació de quines són
les famílies que es queixen, quina és la queixa i el/la docent sobre la que recau
aquesta.
L’AMPA sempre està oberta a propostes de millora i a ajudar en allò que sigui
possible, no obstant això, les persones que en formem part, poques tenint en
compte el gran nombre d’alumnes de l’institut, dediquem part del nostre temps
lliure a realitzar aquesta tasca de forma desinteressada. Qualsevol persona que
pugui aportar idees de millora i a més vulgui formar part de l’AMPA i dur-les a
terme, serà sempre benvinguda.

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

