
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 19 d’octubre de  2017  a les 
21’15 del vespre a la biblioteca.

Assistents:  Roger  Cirera,Núria  Mesalles,  Joan  Salamaña,  José  Contreras, 
Maria  José  Martín,Lurdes  Duocastella,  Rosalia  Muñoz,  Jaume  Paradell, 
Angeles  García,  Pere  Erro,  Joan Torra,  Eulàlia  Torras  , Jordina  Fernandez, 
Silvia Navarro

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL MES DE SETEMBRE

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. CENTRES EXAMINADORS D’ANGLÈS

Intervenció de la Núria Tort per tractar el tema de la continuïtat amb l'empresa 
EXAMSCATALUNYA o canviar a una altre que ofereix els serveis similars amb 
el mateix cost i cap benefici per el centre.

El contracte  del NATIONAL SCHOOL PROJECT (NSP)  signat amb Catalunya 
Exams  finalitza  el  proper  dimarts  (24-10-2017).  L’ACORD  DE 
COL·LABORACIÓ es va firmar en data del  24 d’octubre de 2014 tenia una 
duració de 3 anys. 
TENIM UNA PROPOSTA  per  part de  MERIT SCHOOL centre examinador 
autoritzat de Cambridge ES499 i complint amb els més elevats estàndards de 
gestió i compromís.
Què ens ofereix  MERIT school?
Es tracta d’un PROJECTE COL·LABORATIU ENTRE INSTITUTS PÚBLICS de 

1

https://ampa.inspeguera.cat/en/category/actes-de-les-reunions-de-lampa/


la zona del Bages.

1) Les  condicions  econòmiques  pels  drets  d’exàmens,  les  taxes,   són  les 
mateixes que el proveïdor habitual.

2) Propòsit de consolidar l’INS Lluís de Peguera com centre referencial i seu 
Examinadora dels exàmens de Cambridge. 

3)  Sessions informatives per als pares a ESO i Batx. 

4)  Assessorament/recursos  pedagògics,  recolzament  administratiu  i  suport 
amb el departament de llengües estrangeres.

5) Prova de nivell on-line multilingüe gratuït. Així com informes sobre el nivell  
individual  segons  els  criteris  que  es  fan  referència  en  el  MERC  (Marc 
Europeu Comú de referència)

6) Possibilitat d’extraescolar presencial al centre focalitzada en l’obtenció del 
corresponent certificat

MERIT  SCHOOL  de  manera  excepcional  i  motivadament  realitzaria  els 
exàmens al centre, si  l’INS Lluis de Peguera aporta un mínim d’entre 10-15 
candidats entre els tres nivells ((A2, B1 i  B2) i  sempre i  quan acolliu en la 
convocatòria  d’examen  facilitada  per  MERIT  SCHOOL,  altres  alumnes  de 
l’entorn, previ acord sobre el nombre total de candidats.

Es tracta de decidir entre continuar amb  el centre examinador examscatalunya 
o canviar a Merit School.
Un cop esvaïts els dubtes en relació a que és més convenient,  ha de quedar 
clar que l’Escola Oficial  d’Idiomes ofereix exàmens per accedir a la mateixa 
titulació a uns preus molt més reduïts, no obstant això hi ha més flexibilitat en 
dates per part de les referides empreses Examscatalunya o Merit School.
Ni l’AMPA ni l’institut no  tenen cap vinculació ni interès concret en aquestes 
empreses privades, únicament entenem que es tracta que els alumnes tinguin 
més oportunitats d’examinar-se a  més de les que ofereix la EOI.
Dit l’anterior es sotmet a votació i  es decideix canviar a Merit School.

3. INFORMACIONS DE DIRECCIÓ

La directora posa de manifest que el viatge a Mallorca no l’organitza l’Institut. 

Pagaments  amb  codi  de  barres  es  podrà  fer  a  partir  d'ara,  ja  no  hi  ha 
problemes

El programa de faltes ha de funcionar ja al novembre, hauríem  de rebre les 
claus d’accés, en cas que no les tingui alguna família que les demani al tutor/a.

En  relació  a  la  jornada  verda  va  anar  tot  bé.  Es  considera  interessant  fer 

2



aquesta jornada. 

Els actes del dia 8 d’octubre relacionats amb el 90 aniversari de l’Institut Lluís 
de Peguera van  anar molt  bé..  La resta actes que s’aniran fent els podeu 
consultar  al  moodle  de  l’Institut  o  segueix  aquest  enllaç 
https://inspeguera.cat/90e-aniversari-de-l-institut-lluis-de-peguera/

En relació a la inauguració oficial del curs, ja han passat el programa. Es farà a 
la  Sala  d’Actes  de l’institut  el  dijous  26 octubre  a  les  20h i  comptarà  amb 
actuacions musicals i homenatge a persones nonagenàries

En relació a les vagues que hi ha hagut i  per si  n’hi  ha de properes, si  un 
alumne no ve consta falta d’ assistència,  sense repercussions acadèmiques 
però ha de constar la falta. A partir de 3er d’ESO, seguint les instruccions de la 
Conselleria, els i les alumnes poden fer vaga sense autorització dels pares, han 
de demanar-ho de forma col·lectiva i prèvia.

Projecte convivència ha començat i hauria d'estar pel curs 19-20

Els  documents  organitzatius  del  centre  estan  penjats  al  moodle.els  podeu 
consultar en aquest adreça també; 

https://www.dropbox.com/s/akioa8lmkvzruki/PEC_Peguera.pdf?dl=0

En relació al nou sistema d’avaluació, el que es va anunciar a les reunions de 
principis de curs a les famílies,  sembla ser que el  programa d’avaluació no 
funcionarà.  S’està   pendent  de  reunions  a  veure  que  es  fa  per  solucionar 
aquesta problemàtica amb el  programa informàtic que permetia introduir  les 
avaluacions  dels  diferents  ítems  als  docents.  Així  doncs,  de  moment,  les 
reunions per explicar el sistema nou d’avaluació a les famílies no es faran. 

La directora recomana donar un cop  d’ull a la informació de la Neus Sanmarti  
al  web on explica el tema avaluacions per competències; Avaluar per aprendre

https://ca.wikipedia.org/wiki/Neus_Sanmart%C3%AD_i_Puig

Creu  la  directora  que  malgrat  les  incidències  inicials  que  pugui  haver, 
l’avaluació ha d'anar en aquest sentit

4. INFORMACIONS AMPA

3. Situació activitats extraescolars.

Hi  ha  hagut  algunes  incidències  amb  els  mails  per  les  extraescolars.  Els 
correus no acaben d’arribar a tothom, s’ha de solucionar aquest problema.
De moment les planificades començades o  a punt de fer-ho però amb pocs 
alumnes, com cada any.
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4. Planificació de l’Assemblea General  de l’AMPA

En la  darrera  reunió  es  va  acordar  que es  faria  el  dia  2 de  novembre,  es 
confirma aquesta data.

5. Ajuts pels de 4t d’ESO (venda de polvorons...)

De l’AMPA donarem un cop  de mà en  el sentit de fer el repartiment de les 
comandes quan aquestes arribin, fer el  cobrament i  el pagament a l’empresa.

6. Canviar ubicació desfibril·lador?

El lloc on es troba actualment no és un lloc adequat, cal  posar-lo a la vista, a  
l'entrada del centre, en un lloc protegit per les càmeres de seguretat però a la 
vista i accessible.

5. TRESORERIA

Res a comentar.

6. TORN OBERT DE PARAULES

1) L’ Eulàlia proposa passar l’activitat extraescolar reforç a “hora dels deures”, 
creu  que  el  matís  és  important  i  que  podria  resultar  atractiu  per  més 
famílies.  Es  tracta  d’ajudar  a  fer  els  deures,  bàsicament  a  ESO,  agafar 
hàbits de fer deures.
La idea inicial seria cobrir ciències i lletres, fer 4 dies una hora a la setmana 
en  funció  de  la  gent  que  hi  estigui  interessada.  Caldria  buscar   alguna 
persona que estigui  interessada per fer  portar l’extraescolar.  Es decideix 
tirar-ho endavant.

2) Sembla ser que hi ha problemes amb els correus de l’AMPA, no els rep 
tothom, hi ha molta gent que no s’assabenta de les coses perquè no rep la 
informació. 

3) Una  mare  demana  a  direcció  que  es  miri  de  tirar  endavant  el  projecte 
“Puntal”,  que  els  sembla  que  seria  interessant  .La  Directora  exposa  els 
motius pels quals considera que no es convenient aquest projecte en base a 
antecedents negatius al  respecte.  Actualment  no hi  ha cap alumne amb 
necessitats  especials  que  estigui  desatès  en  la  mesura  que  l'institut 
col·labora amb altres institucions i a  més hi ha el reforç extraescolar de 
l'AMPA. 

4) Exposa un pare que caldria  que els alumnes sortissin  de l’ensenyament 
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obligatori amb un nivell  d’anglès alt, que això no  es dona en  l’actualitat.

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