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 08 de novembre de 2018 a
les 19:30 del vespre a la biblioteca.
Assistents: Roger Cirera, Anna Comas, Lourdes Duocastella, Jaume Argerich,
Gemma Garcia Bové, Assumpta Pla, José Contreras, Núria Mesalles, Joan
Torra, Joan Salamaña.
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DEL MES
D’OCTUBRE
S’aprova sense esmenes.
2. VOTACIÓ CÀRRECS JUNTA AMPA
Atès que no hi ha cap candidat/data per forma part de la Junta de l’AMPA es
proposa la renovació dels càrrecs actuals. Es sotmet a votació i s’aprova per
unanimitat de vots dels assistents/es.
Els càrrecs queden de la següent forma
Roger Cirera, president
Núria Mesalles, vicepresidenta.
Anna Comas, tresorera
Joan Salamaña, secretari.
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/
3. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA 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/
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4. INFORMACIONS DE DIRECCIÓ


En relació a les eleccions al Consell Escolar, informa la directora que e
faran en breu i que penjaran tota la informació al moodle de l’institut.
Fa una breu explicació dels terminis.

En principi, les votacions per els famílies es faran de 2/4 de dues a les 5 de
la tarda.


En relació al nou programa de faltes entre avui i demà l’ instal·len.
Caldrà veure si funciona correctament i si es poden traspassar totes les
dades disponibles fins el moment. Segurament de cara ala setmana
vinent ja funcionarà. Donaran una clau d’accés a cada família, en cas
de dubte contactar amb el tutor/ra de l’alumne.



El departament d’Ensenyament suprimirà aquest curs la convocatòria
d’avaluació extraordinària de setembre a l’ESO i la traslladarà a l’última
setmana de juny. La conselleria estudia també avançar aquestes proves
-l’última oportunitat perquè els alumnes recuperin les matèries suspeses
durant el curs- al batxillerat, encara que en aquesta etapa seria ja de
cara als propers cursos. Caldrà estar alerta a aquesta qüestió.



El túnel de terror que van organitzar els alumnes de 4art, va anar molt
bé, va ser una bona experiència i no va haver incidències a destacar..

5. INFORMACIONS AMPA
Podria ser que els alumnes de 4art demanin ajuda a l’AMPA per la gestió del
viatge de fi de curs, han contactat amb nosaltres però encara no s’ha
concretat què volen exactament.
Es comenta en relació a la darrera assemblea general que va ser molt pobre
d’assistència, segurament cal fer més difusió
Pel que fa a les activitat extraescolars de moment;
Anglès; 6 de First, 7 de reforç d’ anglès ESO, 3 de reforç d’ angles de
Batxillerat.
Francès, jocs tradicionals, música, edició de vídeo, no hi ha inscrits.
Pel que fa l’ ”hora dels deures”, hi ha 7 alumnes.
En relació a aquesta darrera activitat es comenta que un dels alumnes no té
diners, però que hi ha un servei de reforç escolar gratuït de l'ajuntament.
Es comenta també que caldria revisar que passa amb els alumnes, n'hi ha pocs
apuntats i aquesta es una assignatura important i podria ser que hi hagués
alumnes que no estiguin apuntats perquè no poden pagar.
En relació a aquesta darrera qüestió, com ja s’ha comentat en diferents
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ocasions, aquesta Junta i l’anterior també sempre ha dit que si algun alumne te
problemes per pagar alguna extraescolar s’estudiarà el cas i si realment hi ha
problemes econòmics es buscarà alguna fórmula perquè l’alumne pugui cursar
l’activitat igualment.
6. TRESORERIA
res a comentar
7. TORN OBERT DE PARAULES
Demana la Lurdes si es disposa de conveni escrit de la propietat del terreny on
es realitza l’activitat l’”Hort del Peguera” i l’ institut per ús de la terra Es mirarà
quina documentació hi ha al respecte.

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