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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 3 de desembre de 2021 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, i 
Núria Mesalles, . 
 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL MES DE NOVEMBRE 

 

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 metodologies de les classes virtuals a càrrec del 
professorat de batxillerat de les matèries: 

 Física, Rat Amich 

 Electrotècnia, Toni Ubieto 

 Castellà, Marina Morales 

 Ciències de la terra, Mercè Bacardit. 

També assisteixen a la reunió la coordinadora pedagògica de batxillerat Carme 
Pastor i el cap d'estudis Ignasi Cebrian. 

Al finalitzar les exposicions es fan algunes preguntes per aclarir qüestions de 
les exposades pels professors/res i  la Directora fa una breu valoració del que 
s’ha exposat. 

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 de l’AMPA.  
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Es convoca Assemblea General Ordinària de l'AMPA el proper dia 14 de gener 
de 2021 en la qual es procedirà a la renovació de la Junta de l'AMPA. Les 
persones que vulguin presentar la seva candidatura han d'informar-ho a l'iniciar 
aquesta Assemblea General i la votació es farà al final un cop presentat l’estat 
actual de comptes. 

 

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. 


