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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 21 de juny de  2018  a les 
19’30 del vespre a la biblioteca. 

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

 

3. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL MES DE MAIG 

 

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 

 

La directora ens passa el powerpoint relatiu a la darrera reunió del consell 
Escolar i  explica cadascun dels aspectes més rellevants que es van  tractar. 

En  relació a l’inici dels curs escolar està previst per ESO el 12 de setembre i 
batxillerat el 14 de setembre. 

Comenta també que hi haurà canvi  de caps d’estudis però encara no  se sap 
qui seran. 

També fa esment que hi haurà la jubilació de tres professores. 

Finalment, del 4 a 10  de juliol la Universitat Catalana d’Estiu es farà a l’Institut 
Lluis de Peguera aquest any. 

 

 5. INFORMACIONS AMPA 

 Festa de família. La valoració és bona, hi ha hagut força assistència de 

gent i la idea d’amenitzar-ho  amb els grups musicals integrats per 

alumnes ha estat molt bona idea. 

 Festa escuma. S’informa que amb caràcter urgent la Junta de l’AMPA va 

decidir finançar la festa de l’escuma. Aquest és una activitat molt ben  

valorada pels alumnes de totes les edats. 
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 Premis cartells Festa de la Família. Calia resoldre quin era el premi  que 

es donava als guanyadors i finalment es decideix no donar import 

econòmic i si entrades per cinema per dues persones amb crispetes i 

beguda. 

 Es comenta el judici al que han hagut d’assistir membres de la Junta de 

l’AMPA arrel de l’acomiadament d’una treballadora de l’AMPA, la sra 

Àngels ,que es cuidava de fer fotocòpies. Es va decidir prescindir d’ella 

en la mesura que la seva feina ja no era necessària. Es va indemnitzar i  

al  no  estar d’acord amb la indemnització va presentar demanada 

judicial. L’ AMPA va guanyar el judici. 

 
 
  6. TRESORERIA 

Res a comentar. 

  7. TORN OBERT DE PARAULES 

 
Es comenta que cal comentar a treballar per definir i  concretar les 
extraescolars del curs vinents. 

 
 

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

 
 
 

 


