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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 10 maig de  2018  a les 19’30 
del vespre a la biblioteca. 

Assistents: Roger Cirera, Anna Torras, Lourdes Duocastella, Jaume Argerich, 
Gemma Garcia Bové, Núria Mesalles, Rosalia Múñoz. Assumpta Pla, Joan 
Salamaña 

 

  1. INTERVENCIÓ PRESIDENT ESPORT CICLISTA MANRESÀ 

 

Es presenta en Ferran Molina, president de l'Esport Ciclista Manresà, i de l' 
Escola de Ciclisme de Manresa. Presenta una activitat extraescolar que 
realitzen des del passat novembre a la zona del Congost de Manresa. Ens 
deixa uns dossiers. 

http://www.esportciclistamanresa.cat/ 

No es tracta únicament d’anar en  bicicleta, també d’inculcar als joves els valors 
associats a l’esport; respecte, alimentació saludable, salut en general. 

Sota el Congost hi ha una sala de l'ajuntament on permeten deixar les 
bicicletes per no haver d'anar bicis amunt i avall els dies que fa l’activitat. 

Aquest any faran un campus d’estiu. Trobareu tota la informació seguint aquest 
enllaç 

https://www.escolaciclismemanresa.cat/campus-estiu-2018 

 

2. INTERVENCIÓ CARLES ALBORS PROFESSOR DE MÚSICA 

 

Ens informa que ell s’encarregarà de coordinar els grups d’alumnes que 
actuaran per la festa de la família el dia 8 de juny. 

En  relació als alumnes que actuïn per la festa i els seus familiars s’acorda que 
tindran  un preu reduït pel sopar d’aquest dia. 

Sol·licita a l’AMPA si es pot fer càrrec de l’adquisició d’una taula de mescles per 
l’alumnat que fa música. L’institut es fa càrrec dels micròfons i els faria falta una 
taula de mescles. S’aprova el pagament d’aquesta material 
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3. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL MES D'ABRIL 

 

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/ 

 

    4. INFORMACIONS DE DIRECCIÓ 

 

Segon batxillerat han acabat ja les classes. Fan exàmens. 

El dia 22 de juny els i les alumnes de 1 er a 3er aniran  a Port Aventura. 

Les classes d’ESO i Batxillerat seran fins el dia 22 de juny. 

En  relació als horaris de les darreres setmanes de curs, s’estan acabant de 
definir i  ja els farà arribar. 

Demana si es considera interessant repetir la Maleta de les famílies l'any 
vinent. Es tracta d’un projecte d'orientació educativa adreçat a les famílies 
d'alumnes d'educació secundària en el procés d'acompanyament als seus fills 
en la tria d'itinerari educatiu i professional que comporta la transició als estudis 
postobligatoris. La realització va a càrrec de la Diputació de BCN. 

Es considera interessant que es continuï realitzant aquest projecte. 

 

 5. INFORMACIONS AMPA 

En relació al l’extraescolar  grup de debat de lectura, sembla ser que de 
moment no venen a la biblioteca. L'AMPA està totalment d'acord amb aquesta 
activitat i hi dona el suport que calgui.  
Després de parlar amb en Manel Alsina, no hi ha cap problema amb les 
alumnes que volien fer aquesta activitat. 
 

Hi ha una proposta del IES Pius Font i Quer i Lacetània per fer l’extraescolar de 

teatre de forma conjunta. En Roger ha parlat amb ells. L'any vinent es valorarà 

de fer alguna cosa conjunta amb la resta de centres. 

En relació a la festa de la família, es farà el segon divendres de juny. Aquest 
any ja tenim grups musicals, no caldrà contractar cap grup. Es determinen els 
horaris aproximats de la festa i es queda pel proper dimarts dia 29 de maig a 
les 19.30 hores reunió per concretar tot el relatiu a la festa de la família. 
 

Propera reunió dia 14 de juny a les 19.30 hores 
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  6. TRESORERIA 

Res a comentar. 

  7. TORN OBERT DE PARAULES 

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

 
 
 

 


