ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES DE L’INSTITUT LLUIS DE
PEGUERA
Plaça Espanya 2, MANRESA - Tel. 938772777
Data: d’octubre de 2017
Horari: 20:00 hores
Lloc: biblioteca institut Lluís de Peguera
Direcció de la reunió;
Roger Cirera, president
Núria Mesalles, vicepresidenta
Anna Comas, tresorera
Joan Salamaña, secretari
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Benvinguda i presentacions.
Composició de l’actual Junta Directiva
Lectura i aprovació de l’acta de la sessió assembleària anterior.
Balanç econòmic curs 2015-16.
Proposta de pressupost curs 2016-17
Proposta quota AMPA 2017-18
Informació envers altres temes, si s’escau
Torn obert de paraules.

1.- Benvinguda i presentacions
El president de l’AMPA i la Directora de l’Institut Lluís de Peguera donen la
benvinguda als assistents i els agraeixen l’assistència.
La director a de manifest la bona relació entre l’equip docent i l’AMPA, la qual
cosa ha permès tirar endavant molts projectes i solucionar de forma àgil

problemàtiques que de forma ordinària es van donant a l’institut. Cal seguir
amb aquesta bona entesa i col·laboració.
La directora ha fet una breu exposició de diferents projectes que s’estan posant
en funcionament a l’Institut com ara l'Escola Nova 21 o el treball per
competències bàsiques. Aquests temes ja van arrencar en el curs anterior i
han de seguir en el present.
Finalment es posa a disposició dels pares per resoldre les qüestions o dubtes
que hi pugui haver.
El president de l’AMPA dona les gràcies públicament als membres de l’anterior
Junta per la magnífica tasca realitzada.
El president, seguidament, explica els objectius de l'AMPA i que l’esperit és
treballar de forma coordinada amb l'Institut
Esmenta que a les darreres reunions que fa l’AMPA, el primer dijous de cada
mes a les 21.15 hores a la biblioteca i que són obertes a tothom, s’ha acordat
seguir amb diferents projectes ja iniciats i que es consideren molt positius, com
ara; l'hort del Peguera, seguir potenciant l’assoliment d’un bon nivell en idiomes
per part dels alumnes amb les classes per preparar el First o el DELF, entre
altres iniciatives.
Recorda, breument, el president de l’AMPA els serveis que s’ofereixen;
1. Suport Informàtic: el centre disposa d’un informàtic finançat per l’Ampa de
manera que tots els alumnes socis disposen d’uns 90 minuts gratuïts per
consultar i arreglar problemes que els hi sorgeixin a l’ordinador.
2. Treballadora social: La situació social i econòmica continua sent fràgil. Per
això l'insitut Lluis de Peguera i l'AMPA, continuen implicant-se en projectes que
puguin
facilitar
l'accés
educatiu
per
a
tots
els
alumnes.
S'ha de tenir present que les condicions actuals del nostre sistema educatiu,
condiciona que alguns dels drets garantits com ara, l'accés a l'educació, siguin
vulnerables pel cost que comporta estudiar en un centre educatiu.
En aquest sentit, la figura social de l'institut és on pren més rellevància, ja que
gràcies a les funcions que desenvolupa, l'alumnat i les respectives famílies
poden accedir a unes condicions més adaptades a les seves circumstàncies
socio-econòmiques. Fa de mediadora entre qualsevol conflicte entre professoralumna-família. Trobareu els horaris a la pàgina de l’Ampa.
3. Servei de biblioteca: Préstec de llibres de lectura obligatòria, s’intenta tenir
un número de llibres suficient. Mirem que amb previ acord no tots els alumnes
llegeixin el mateix llibre; també s’utilitza per l’estudi, per fer xerrades, per fer
classes i treballs de recerca.
4. Activitats extraescolars: les relaciona breument i es comenta que a la pàgina
web de l’AMPA hi ha totes les que es fan enguany i els horaris.

5. Col·laboració en celebracions, actes culturals, festa de final de curs,
graduació...Tot el que es planteja des del centre intentem ajudar-hi i donar
suport.
6. Adquisició, renovació i manteniment de material complementari pel centre.
7. Cicles de xerrades i conferències educatives. Es van anunciant al moodle de
l’Institut, a la web de l’AMPA i mitjançant algun cartell, si s’escau.

2.- Composició de l’actual Junta Directiva
El president de l'AMPA explica la composició actual de l'AMPA atès que canviat
respecte la darrera reunió assembleària






Roger Cirera, president
Núria Mesalles, vicepresidenta
Anna Comas, tresorera.
Joan Salamaña, secretari.
També fa esment dels diferents vocals i membres de comissions.

3.- Aprovació de l’Acta de la darrera Assemblea General.
El president de l'AMPA llegeix l'Acta de la darrera assemblea general i proposa
aprovar-la.
D'un total de 17 assistents en el moment de la votació hi ha 16 vots a favor 0
vots en contra i 1 abstenció
Queda doncs aprovada.
Podeu consultar l’Acta de l’assemblea clicant aquest enllaç
Acta assemblea general AMPA 2016

4.- Balanç econòmic curs 2016-17. Votació
La tresorera, Anna Comas, exposa, presentant les dades en pantalla, els
comptes del curs 2016-17, els ingressos i en què s'han fet les despeses i quin
és el resultat final.
D'un total de 17 assistents en el moment de la votació hi ha 17 vots a favor, 0
vots en contra i 0 abstenció del balanç econòmic del 2016-17
5.- Proposta de pressupost curs 2017-18.Votació
La tresorera, Anna Comas, exposa seguidament el pressupost previst per el
curs 2017-18, hi ha algunes partides que es mantenen perquè es consideren

importants com ara la despesa de l'hort, extraescolars o els sous dels
professionals contractats per l’AMPA.
Els ingressos i despeses queden reflectits en la graella que podeu consultar a
la web de l’AMPA.
Es proposa votar el pressupost per aquest curs i d'un total de 17 assistents en
el moment de la votació hi ha 17 vots a favor, 0 vots en contra i 0 abstenció
Queden doncs aprovats els pressupostos.
A pregunta d’un dels assistents, s'exposa a que van destinats els 45 euros de
la quota de l'AMPA i en que es diferencien dels que es paguen a l'institut.
Aquesta és una pregunta que cada any es realitza.
Es resol també un dubte en relació a que els 45 euros per ser soci de l’AMPA
ho son per família i no per alumne. Aquesta també és una qüestió recurrent.

6.- Proposta quota AMPA 2017-18. Votació
Es proposa una quota d'AMPA pel curs vinent 2017 i 2018, atès que la d'aquest
curs ja ha estat pagada i va ser aprovada en l'assemblea general passada, de
45 euros.
D'un total de 17 assistents en el moment de la votació hi ha 16 vots a favor , 0
vots en contra i 1 abstenció.
Queda doncs aprovada aquesta quota pel curs vinent.
Relacionat amb aquest qüestió s’informa als assistents, i es farà publicitat, que
pagar directament per finestreta al banc, al compte de l’AMPA, pot comportar
una comissió bancària de 3 euros i que per tant s’ha d’informar als socis que el
pagament el facin per transferència o bé amb tarja al TPV que hi ha a la
biblioteca.
8.- Torn obert de paraules.
Ningú comenta cap tema més.

Finalitza la reunió a les 22.15 hores

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

