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 03 d’octubre de 2019 a les
19:30 del vespre a la biblioteca.
Assistents: Roger Cirera, Anna Comas, Joan Torra, Lourdes Duocastella,
Jaume Argerich, Rosalia Múñoz. Assumpta Pla, Joan Salamaña, José
Contreras, Núria Mesalles, David Llussà, Maica Moyano, Eulàlia Torras,
Cristina Casals

3. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL MES D'OCTUBRE
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-l ampa/
4. INFORMACIONS DE DIRECCIÓ
Informa la directora que el curs ha començat amb normalitat.
Demà jornada verda com cada any. Més informació en relació a l’Escola Verda
https://inspeguera.cat/institut-lluis-de-peguera/escola-verda/
Hi ha problemes de fuita d’aigua al centre que està en vies de solucionar-se.
Informa també que s’està reforçant el mur perimetral atès que té problemes.
Aquest any es comença amb el concepte d'avaluació de competències no per
matèria, hi ha més conceptes a valorar que no per en el cas de les avaluacions
que es feien fins ara. La directora explica el funcionament i reptes que
representa aquesta nova manera d'avaluar. Trobareu més informació a
https://www.escolanova21.cat/
En relació al projecte Lotus seguirà aquest curs amb alumnes de 1er a 4art
d’ESO i professorat. Recordar que aquest projecte és una de les apostes més
innovadores de Manresa 2022 en el terreny educatiu i consisteix en sessions
de gestió emocional i valors mitjançant eines de psicologia, mindfulness i ioga.
Ha fet referència també al projecte Generació Plurilingüe (GEP): aprendre
llengües estrangeres a través de les matèries. L’Institut Lluís de Peguera ha
estat seleccionat, no s'implanta però fins el curs vinent. Per més informació;
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http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/plurilinguisme/programes/institucionals/gep/
Han demanat subvenció per estades d’anglès per alumnes amb necessitats
econòmiques. Es faria a Catalunya segurament n alguna casa de colònies.
S’ha d’acabar de concretar.
Un grup de joves del centre, en el marc del moviment “Divendres pel clima”
demanen reunir-se els dimarts a la tarda amb acord de direcció i professorat
per tractar temes relacionats amb el canvi climàtic.
Informa la directora que es pot trobar el projecte educatiu del centre, la carta de
compromís i altra documentació d’interés per les famílies a la pàgina web de
l’institut. https://inspeguera.cat/

INFORMACIONS AMPA
•

Data de l’assemblea general

S’estableix com a data per fer l’assemblea general de l’AMPA el proper dia 7
de novembre a les 20 hores a la biblioteca del centre.
•

Hort peguera

Aquest any no hi haurà alumnes , els familiars d’alumnes que s’encarreguen
de l’hort faran el manteniment del mateix per si s’ha de reactivar l'any vinent,
però no hi haurà alumnes utilitzant-lo.
•

Activitats extraescolars

Anglès
First inici avui amb Ernest Sardans, queda pendent inici reforç ESO el dimarts
vinent.
Francès
Pendent de confirmar l’activitat.
Música
Encara no ha començat
Hora dels deures
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inici amb pocs alumnes , Rosa Moles.

6. TRESORERIA
res a comentar
7. TORN OBERT DE PARAULES
Es comenta en relació a al tancament dels lavabos del centre, com està
aquesta qüestió i si s’ha trobat alguna solució. Informa la directora que aquest
és una tema que està succeint a altres instituts de la comarca i que la majoria
han adoptat la mateixa mesura, tancar-los a determinades hores i en tot cas
donar les claus a les persones que hi ha d’anar.
Els del gimnàs estan sempre oberts. La resta únicament s'obren en hores
puntuals i amb supervisió.
Aquesta problemàtica amb els lavabos ja s’arrossega des de l’any passat i
venia derivada de les bretolades causades per alguns alumnes que van causar
incidències greus als mateixos.
Un pare comenta que a dibuix tècnic de segon de batxillerat, modalitat de
tecnologia, van començar uns 28 alumnes i ara quedaran 7. Li sembla
preocupant i caldria valorar que està passant, podria haver-hi algun problema
amb la professora i la seva metodologia. La directora vetllarà aquesta qüestió .

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