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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 5 de novembre de 2020 a les 
19:00 hores per videoconferència. 

Assistents: Roger Cirera, Anna Comas, Jaume Argerich,  Assumpta Pla, Joan 
Salamaña, Gemma Garcia , David Llussà, Cristina Casals, Joan Sánchez, 
Gemma, Elisenda Pons, Imma Gilibet, Montse Pujol, Sílvia Basora, Montse 
Fargas  i Núria Mesalles. 
 

1. 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-lampa/ 

 

2. INFORMACIONS DE DIRECCIÓ 

Es mostren diferents classes virtuals de: Física, Dibuix Tècnic i Ciències de la 
terra. Els docents que participen a la reunió i exposen el mètode utilitzat son; 
Sra. Anna Reyes, Sr.Ramon Tarruella, Sr. Carles Rubí i Sr. Ignasi Cebrian. 
També assisteix la coordinadora pedagògica de Batxillerat, Sra. Carme Pastor. 

Al finalitzar les exposicions la Directora fa una breu valoració del que s’ha 
exposat i informa que a la reunió de desembre es mostraran altres assignatures 
de Batxillerat, a la reunió del mes de gener s’ensenyarà el Treball Globalitzat de 
primer i segon d’ESO. 

Alguna família fa aportacions en relació a la metodologia de les classes no 
estan d’acord en algun dels punts que s’han comentat, fan referència a que al 
seu parer hi ha una afectació important en l’ensenyament de l’alumnat. 

 

3.INFORMACIONS AMPA 

 

 Renovació Junta.  

En aquest punt s’informa que és el moment de renovar la Junta de l’AMPA, 
sembla ser que hi ha pares i mares que estan interessats en formar-ne part. A 
la reunió de mes vinent es tractarà novament aquest assumpte i es marcarà el 
calendari per fer l’elecció de les persones interessades i la resta del procés. 
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• Qüestionari alumnes per avaluar les classes i els aprenentatges. 

Es comenta la voluntat de fer un qüestionari als alumnes per avaluar les 
classes i aprenentatges amb motiu de les diferents mesures que el 
Departament d’Ensenyament ha hagut de prendre amb motiu de la crisi 
sanitària, especialment les classes virtual. Es genera cert debat a propòsit del 
qüestionari que es presenta i s’acorda realitzar algunes modificacions. En breu 
es farà arribar el document perquè es pugui fer la valoració de les respostes.  

 

4.TRESORERIA 

Res a comentar. 

5.TORN OBERT DE PARAULES 

La majoria d’intervencions s’han fet en el marc de les exposicions que han 
realitzat els membres del professorat 
 
 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 


