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 8 de març de 2018 a les
21’15 del vespre a la biblioteca.
Assistents: Anna Torras, Lourdes Duocastella, Maria José Martín,Jose
Contreras, Jaume Argerich, Gemma Garcia Bové, David Pujals Caballol,
Cristophe Le Grix de la Salle ,Eulàlia Torras, Núria Mesalles.

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 a la Vaga del dia de la dona: Es comenta que hi ha hagut molta
confusió al respecte. Qui no ha anat a l’institut tindrà falta.
En relació a la jornada de Portes obertes: La formula d'aquesta any, de fer
coincidir el dia de portes obertes amb el de Peguera's Night, no els acaba de
convèncer atès que ha haver-hi moments que es van solapar els grups de
visitants i generava certa confusió.
En relació a una professora d'anglès que està de baixa, no s’ha pogut substituir
encara perquè no presentava la baixa. Avui justament l’ha presentat i s’espera
en breu que la persona docent que enviarà el departament d’ensenyament per
substituir-la.
En relació al Peguera’s Night: la directora en fa una valoració positiva. Un pare
comenta que en el moment de les exposicions projectes (4t ESO) no hi havia
massa organització. Diu que l'actitud dels nois era de desmotivació. Demana
que de cara a les properes edicions del Peguera’s Night els alumnes estiguin
més recolzats pels tutors.
Una marea comenta que la seva experiència va ser molt positiva, considera
que les exposicions que va veure, concretament 2n ESO D, el parlament verd a
la biblioteca i actes varis de 4t ESO, Batxillerat... a la Sala d’Actes van
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funcionar bé. Reconeix que la música no deixava escoltar les veus que
cantaven. Una llàstima!.
En aquests casos els alumnes i professors/es estaven organitzats i motivats.
Altres membres ressalten molt positivament les actuacions dels alumnes de
Batxillerat Artístic.
En relació a les dates de preinscripció i matriculació pel curs 2018-2019:
13-24 abril preinscripció ESO
15 maig llista provisional ESO i 12 de juny la llista definitiva
21-27 juny matrícula 1r ESO.
25-29 juny alumnes que renovaran la plaça (2n, 3r i 4t)
Pendent de tenir la data per la matrícula dels alumnes de batxillerat
En Jaume ha comentat que s’estava pensant fer una matrícula telemàtica. De
moment continua en procés de construcció.
La directora ens demana actualitzar el full d’associats de l’AMPA per poder-lo
adjuntar amb la resta de la documentació d’inscripció i matriculació. S’ha
d’entregar en breu.
El departament ha demanat allargar el calendari escolar i el centre està
readaptant les classes fins el 21 de juny. Per tant, no serà necessari que
l’AMPA prepari cap activitat extraordinària.
El centre està treballant en una web nova, i es comenta que mentre s’està
construint pot crear alguna confusió a les famílies. La informació que hi ha en
aquests moments és més tipus publicitària. S’aconsella entrar directament en el
Moodle i mirar l’apartat de Notícies actuals.
Comenta una incidència greu amb un alumne 2n D. Fa un parell de setmanes,
jugant amb la porta es va tallar la falange del dit índex de la mà dreta. Un grup
d’alumnes tenen la mala costum d’entre classe i classe jugar a tancar la porta
de cop. Ell tenia la mà a la porta.
Encara no s’ha incorporat a les classes. Des del centre se li prepara material,
perquè pugui continuar amb els estudis des de casa.
Per un altre costat, també hi ha un grup d’alumnes de diferents cursos de
l'institut que han agafat la dinàmica d'embossar els lavabos amb el paper
higiènic. Fa 3 setmanes que s’està intentant identificar qui són. La resta
d’alumnes tampoc els delaten. Se n'ha parlat a tutories, però no surt cap nom.
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Per aquesta raó els lavabos estan tancats. Qui necessita anar al lavabo ha de
demanar-ho i se li obrirà.
Aquest curs es va intentar que els alumnes fessin la foto de perfil de manera
digital. Hores d’ara continuen havent alumenes sense foto de perfil. La directora
proposava tornar al sistema tradicional de la foto de carnet en paper, però els
pares hem insistit en que cal aconseguir que es facin la foto digital. Ens costa
molt entendre que no s’hagi aconseguit.

3. INFORMACIONS AMPA
Extraescolars: funcionen amb normalitat. L'Eulàlia agraeix poder fer
l'extraescolar a la biblioteca. Es proposa fer un llistat d'assistència als alumnes
d’extraescolars per fer-ne un seguiment i avisar a les famílies en el cas que
l’alumne no es presenti. L’elaborarà l’AMPA i el passarà als monitors/es de les
extraescolars.
En relació a la proposta de moure la TV des del bar i passar-la a la zona de
recepció o a un lloc on pugui ser més útil, de moment es desestima i es deixa
en el bar.
En relació al bar, es comenta que la persona que n’està al capdavant es poc
empàtica, i que els preus dels productes són cars. Raó per la que els alumnes
de 4t i Batxillerat compren l'esmorzar fora del centre. Es proposa tenir en
compte canviar la concessió quan arribi el moment de renovar-la.
Una mare proposa acondicionar una part del pati amb taules i bancs de manera
que convidi a quedar-se al pati i els alumnes s’hi trobin còmodes. Sembla que
és una idea acceptada per la resta d’assistents a la reunió.
Francophonie. Recordem que l'AMPA participa donant un petit donatiu. Un
membre de l'AMPA diu que no està d'acord en fer aquesta aportació. Considera
que és una minoria que fan el Batxibac i per això no caldria fer-la. La resta de
membres no es pronuncia. La responsable de la Francophonie, Anna Román,
ens ha regalat dues entrades per la Francophonie. Es va decidir entregar-les a
la cap del seminari de Francès perquè es decidís a qui es podien regalar. Els
pares vàrem proposar que s’entreguessin als alumnes de Francès que
haguessin tret millor nota. La Directora va ampliar la proposta a regalar-la a les
professores de Francès ja que considera s’ho mereixen molt.
Hort: Al veí de l’hort se li va escapar el foc i va cremar cadires, tendal...de l’hort
que treballen els alumnes de l’institut. El propietari del terreny n’està al cas. Va
acudir la polícia urbana, mossos d’esquadra i els bombers.

4. TRESORERIA
Res a comentar.
5.TORN OBERT DE PARAULES
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Jornada dia nevada: Un pare demana si es recuperarà la jornada lectiva del dia
de la nevada. La resposta és que es perd. Si el professor/a ha de deixar algun
temari per fer deixarà el que consideri menys important.
Taller de “La Maleta de les famílies”. Eulàlia Torra mostra la seva disconformitat
en la manera d'avisar a les famílies de que quedaven places. Segons ella calia
enviar un correu a les famílies de nou informant de que han quedat places
lliures. La majoria diem que la informació es va donar el dia de la xerrada, els
tutors es van emportar inscripcions, el Jaume també en tenia per si algú es
volia apuntar i ningú s'ha afegit. Nosaltres diem que si algú està interessat és
qui ha de preguntar.

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