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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 11 de gener de  2018 a un 
quart de deu del vespre a la biblioteca. 

Assistents: Roger Cirera, Núria Mesalles, Joan Salamaña, José Contreras, , 
Lurdes Duocastella, Jaume Paradell, Rosalia Múñoz, Anna Comas,  Maria José 
Martin, Marc Olivé, Silvia Ramilo, Cristophe Le Grix de la Salle , Eulàlia Torras 

 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL MES DE DESEMBRE 

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 

 

En relació al projecte Escola Nova 21, la directora explica les visites que han 
fet alguns professors a escoles adherides per tal  de recollir idees i intercanviar 
impressions. Així mateix, en relació a aquest projecte, explica el document 
Nova Escola 21 ,compromisos de l’ institut Lluis de Peguera. Podeu llegir el 
document seguint aquest enllaç;  

https://ampa.inspeguera.cat/en/2018/01/11/pilars-de-la-nova-escola-escola-
avancada-compromisos-de-linstitut-lluis-de-peguera/ 

Per més informació en  relació a la Nova Escola 21 podeu seguir aquest enllaç; 
https://inspeguera.cat/institut-lluis-de-peguera/escola-nova-21/ 

 

Explica el funcionament i filosofia del Consell Pedagògic educatiu de l’institut. 
En relació a aquest tema, proposa de cares a la reunió de febrer, fer una pluja 
d’idees i a partir d’aquí  recollir propostes de funcionament, avaluació, etcètera, 
de com ens agradaria que fos l'ensenyament, els docents, avaluació i  altres 
aspectes relacionats amb l’ensenyament. 

https://ampa.inspeguera.cat/en/category/actes-de-les-reunions-de-lampa/
https://ampa.inspeguera.cat/en/category/actes-de-les-reunions-de-lampa/
https://ampa.inspeguera.cat/en/2018/01/11/pilars-de-la-nova-escola-escola-avancada-compromisos-de-linstitut-lluis-de-peguera/
https://ampa.inspeguera.cat/en/2018/01/11/pilars-de-la-nova-escola-escola-avancada-compromisos-de-linstitut-lluis-de-peguera/
https://inspeguera.cat/institut-lluis-de-peguera/escola-nova-21/
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Posa de manifest, com en  altres ocasions que l'ensenyament ha d'estar 

encaminat a l'aprenentatge, no simplement a aprovar assignatures, s'ha d'anar 

en  aquesta direcció, poc a poc però s’ha d’anar en aquest sentit. 

La setmana vinent faran jornada de reflexió amb els docents per abordar tot 

aquest tema abans esmentat relacionat amb la Nova Escola 21. 

Sessions del Lotus Blau, mindfulness i meditació. Explica breument la idea. 

Ja es va passar una explicació als pares per part dels tutors per correu 

electrònic. Trobareu més informació i uns vídeos explicatius al moodle del 

centre 

 https://moodle.inspeguera.cat/ 

En  relació a la celebració del 90 aniversari de l’institut Lluís de Peguera, hi 

haurà una exposició al Casino de Manresa el proper 6 de febrer. Segueix els 

actes del 90 aniversari de l’institut lluís de Peguera en aquest pàgina 

http://90peguera.cat/ 

El dia 2 de març està previst que es torni  a celebrar el Peguera's Night. Per 

saber més d’aquesta festa segueix aquests links; 

https://ampa.inspeguera.cat/2017/03/09/agraiment-pegueras-night/ 

http://www.regio7.cat/tags/peguera-s-night.html 

 

    3. INFORMACIONS AMPA 

Situació activitats extraescolars. 

Hora dels deures. L’ Eulàlia diu que tot va força bé.  Sembla ser que ara hi 
haurà alguna alumne més apuntat. Es fa difícil fer el seguiment i fer adquirir 
hàbits als alumnes però van fent. 
 
Anglès. Ja es va parlar amb la docent, la Rita. Va demanar el llibre al que es fer 
referència a la darrera reunió de l’AMPA, perquè els alumnes que té tenen un 
nivell molt baix en relació al nivell que es dona a l'institut, i els anirà bé per anar 
avançant,  i els podrà encarregar feina a fer mentre també pot estar per la resta 
d'alumnes que té. Ja s'ha comprat el llibre, el té AMPA. 
 
     
Carnestoltes. Es demana a la direcció si  necessita alguna cosa de l’AMPA en 
relació as la festa. Informa la directora que de moment no, en  tot cas ja ens 
informaran  si és el cas. 

 

https://moodle.inspeguera.cat/
http://90peguera.cat/
https://ampa.inspeguera.cat/2017/03/09/agraiment-pegueras-night/
http://www.regio7.cat/tags/peguera-s-night.html


3 

 

Es comenta que és interessant tenir en compte la Xerrada del 25 de  gener 

que farà  el neurobiòleg David Bueno “El cervell de l'adolescent” 

Desfibril·lador. Ja està ubicat al seu lloc, en  un lloc accessible i segur.   

Donem per tancat aquest tema. 

  
 Gestió mal comportaments en l’ excursió de finals de curs de 4art. 
 
La directora s'ha avançat i ho parlat amb professors. Les persones    
expulsades ja no van, comenta que es fa un filtre previ però hi ha persones que 
sorprenen... 
Li posem de manifest que creiem  que caldria però establir algun pla per si hi 
ha algun cas extrem, però no veu viable el retorn de l'alumne. Si que estan  
estudiant la possibilitat de baixar la nota de competències global al  que tingui 
mal  comportament.. 
 
 
Maleta de les famílies. 
 
En  relació a la “maleta de les famílies” s’ha passat o es passarà informació en 
breu  als alumne si  als pares, és un projecte per orientar les famílies, ho 
organitza la Diputació, és per 4art ESO. 
Es farà una xerrada (23 de gener a les 19 hores), un taller per 15 famílies 
(febrer) per les famílies que des del centre es consideri que els pot ajudar per 
decidir-se o informar-se i finalment les tutories individualitzades de les 15 
famílies esmentades. 
Està penjat a la web departament educació. 
Podeu trobar més informació seguint aquests enllaços; 
https://ampa.inspeguera.cat/wp-content/uploads/2018/01/Presentaci%C3%B3-
per-fam%C3%ADlies-v2-Programa-complet-Maleta-de-les-families.pdf 
 
https://www.diba.cat/web/educacio/orientacio/maleta 
 
  
   4. TRESORERIA 

Res a comentar. 

  5.TORN OBERT DE PARAULES 

Es comenta en relació al viatge a Madrid organitzat per l’assignatura de 
socials, que considerem que es tracta d’una proposta molt interessant i  que pot 
ser molt de profit pels alumnes, però que el seu  cost, que sense cap mena de 
dubte és el que val atès el viatge i les activitats, fa que quedi, segurament,  fora 
de l’abast de molt alumnes. Posant de manifest novament que es troba una 
proposta interessant, seria bo mirar de fer activitat en  aquesta mateixa línia 
però més econòmiques. 
La directora informa que parlarà amb el professorat per pactar totes les 
excursions i sortides de l'any, per poder d’aquesta forma planificar per part de 
les famílies. 

https://ampa.inspeguera.cat/wp-content/uploads/2018/01/Presentaci%C3%B3-per-fam%C3%ADlies-v2-Programa-complet-Maleta-de-les-families.pdf
https://ampa.inspeguera.cat/wp-content/uploads/2018/01/Presentaci%C3%B3-per-fam%C3%ADlies-v2-Programa-complet-Maleta-de-les-families.pdf
https://www.diba.cat/web/educacio/orientacio/maleta
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Es comenta també que la sortida de raquetes de neu resulta molt cara, no 
s'entén per quin motiu és tan cara. 
 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.  


