ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D’ALUMNES DE L’IES LLUÍS DE PEGUERA. Plaça Espanya, 2,
MANRESA – Tel. 93 877 27 77
Acta de la reunió de mares i pares del dijous, 6 de maig de 2021, a les 19:00h telemàtica
mitjançant l’aplicació meet.
Assistents: Núria Bacardit Noguera, Silvia Basora, Raquel Balcells, Juan Manuel Bendala, Oleguer
Bonet, Cristina Bover, Cristina Casals, Ignasi Cebrian, Xavier Cervera, Anna Comas, Pilar
Descalzo, Diopmohu, Jaber El Karchaoui Saddik, Inmaculada Gilibets, Salam Hared, Gemma
Jimenez, Jana Llussà Canal, Abraham López, Jenifer Mariamba, Nil Moreno, Bibiana Olivé, M.
Ramiro, Mar Pla Rodríguez, Diana Pujals Garcia, Lluc Miquel Marco Guzmán,Jaume Planell,
Cristina Pozo Sande, Robert, Bouzkri Sellami, Cristina Solano Boixados, Laura Soler i Lidia Vilà.
1.- Dinàmica a partir del programa del Laboratori de Transformació
La Sílvia i l’Ignasi han fet una breu presentació sobre aquest primer debat de innovació educativa i
seguidament ens hem dividit en 4 grups de diàleg. a cada grup s’han fet les dues mateixes
preguntes.

1. De quina manera els vostres fills tenen l’oportunitat d’aprendre des de les
seves necessitats tot impulsant les seves fortaleses?
2. Les vostres filles i fills troben resposta, al centre, sobre allò que els preocupa, sobre
les seves aficions i els seus interessos, i tenen l’oportunitat de desenvolupar allò en
el que se senten més fortes i capaces?
A cada grup s’ha fet un debat entorn aquestes dues qüestions que s’han respost,
cada una d’elles, amb una frase de consens.
Els debats han durat uns 45 minuts i en acabat ens hem tornat a trobar tots i s’ha fet
una lectura de totes les respostes que han fet els 4 grups de diàleg.
Totes les respostes es posaran a la web de l’AFA.
Quedem el dijous, 3 de juny a les 19:00h.

El secretari aixeca la sessió a les 20:27 h informant de la data de la propera reunió i s'estén
aquesta acta.

