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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  dimarts 11 de juny de  2019 a les 
19:30 del vespre a la biblioteca. 

Assistents: Anna Torras, Jaume Argerich, Gemma Garcia Bové,  Assumpta Pla, 
Eulàlia , Joan Salamaña, José Contreras, Cristina Casals, Núria Mesalles. 

 

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 

 

 Comunica la directora un seguit d’activitats que es realitzaran fins a final  de curs 
com ara  la festa fi de curs amb  musica, aigua, concurs de talents, etcètera. 

El dia 20 de juny els de 1er ESO fan actuacions de música al pati de l'institut a les 
20 hores. 

El darrer dia de curs és el 21 de juny.  

El dia 20 de juny comencen les inscripcions de matricules noves d'ESO fins el dia 
26 de juny. 

L’entrega de notes d’ ESO i Batxillerat està prevista pel dia 27 de juny a les 10 
hores.  

L’acte de graduació de 4art d’ ESO a les 19 hores Sala Actes el dia 27 de juny. 

 

     5. INFORMACIONS AMPA 

1. Compra material per música per part de l'AMPA a proposta de Carles. 
S'aprova per unanimitat. 

2. Festa de la família. En general la valoració de la festa és bona, algunes 
consideracions però; 

1.  en relació als batraques ho van fer bé però en la mesura del possible 
es mirarà que vinguin els de Manresa. 

2.  En relació a les actuacions musicals que va haver-hi la valoració és 
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molt bona, es felicita al professor Carles Albors i  als i les alumnes 
que han participat.  

3. L'any vinent mirarem de fer un Photocall. 

4. Tema menjar i beure en general bé , coca i xocolata bé, és un bon 
detall, valorar posar algunes taules a la pista al costat de l’escenari 
caldria demanar més taules aquest any n'hi havia 15. 

5. Valorar posar els tiquets al lloc on hi havia la barbacoa. Les 
barbacoes caldria posar-les en un lloc que el fum molesti menys. 

6.  Cal fer un document per recordar el material de compres que cal fer.  

3. El dia 18 de juliol a les 19 hores presentació del nou ordinador pels  
alumnes ESO i Batxillerat. El dia 5 de setembre 18 hores a la biblioteca 
entrega dels ordinadors a les famílies. 

4. Valoració extraescolar “hora dels deures” per part de la Rosa. Miren l’ 
agenda dels nois i noies i preparen el que hi ha per treballar segons 
l'agenda, els ajuda. Ho valora positivament es un espai diferent de les 
aules i poden estar per ells i explicar-ho de forma diferent, s'evita que 
l'alumne que no segueix a classe , que es despengi. S'ho ha passat bé i 
la canalla ha respòs correctament. L'AMPA agraeix a la Rosa la feina 
feta i la seva implicació en el bon funcionament d'aquesta activitat. 

5. Valoracions del professor extraescolar d’idiomes, en Ramon. En general 
es fa bona valoració i hi ha hagut bona millora dels alumnes. Caldria fer 
un feedback entre professors assignatures, alumnes i ell. Està molt 
agraït. 

 

6. TRESORERIA 

 Res a comentar 

7. TORN OBERT DE PARAULES 

  No  n’hi ha. 
 
 

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


