
ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D’ALUMNES DE L’IES LLUÍS DE PEGUERA. Plaça Espanya, 2,
MANRESA – Tel. 93 877 27 77

Acta de l’assemblea general ordinària de mares i pares del dijous, 4 de novembre de 2021, a
les 19:00h, telemàtica mitjançant l’aplicació meet.

Assistents: Silvia Basora, Eva Blanco, Andreu Castelló, Xavier Cervera, Susana Coca Gómez,
Anna Comas, Família Alexandra Daria, Pilar Descalzo, Abdoulaye Diop, Òscar Fargas, Sònia
Ferrer, Maria Carme Ferrer, Fran F., Adrian Garcia, Immaculada Gilibets, Jordi Gomis, Salam
Hared, Gemma Jimenez, David Llussà, Lisa Pan, Silvia del Pino, Mely Puig, Diana Pujals, Familia
Ribas Flores i  Ramon Ribes Senar, Alba Sagues, Walid Sellami, Eva Soler.

1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE JUNY

Es llegeix i s’aprova l’acta del mes de juny.

2.- INFORMACIONS DE DIRECCIÓ

L’Assumpta comenta que hi ha eleccions al Consell Escolar aquest mes de novembre.

Fins l’11 de novembre es poden presentar les candidatures. El dia 15 es faran públiques les
candidatures.

El dia de les votacions serà el 24 i l’horari de 2/4 de 10 a les 11hores, el matí, i de 6 a 8 hores a la
tarda.

El calendari està penjat el Moodel. S’està plantejant que abans de nadal hi pugui haver sortides
amb els alumnes.

L’institut ha sigut acceptat en el projecte Transformació educativa. Caldrà que les famílies participin
al llarg del curs, per això sol·licitaran debats i reflexions a l’AMPA per explicar que significa
l’ensenyament globalitzat a través de projectes reals. Canvi de concepte d’avaluació.

Promoció de llengües estrangeres és el projecte actual que està treballant el centre.

3- INFORMACIONS AMPA

- Calendari reunion AMPA i temes a tractar

- S’explica les Funcions de l’Ampa, interlocutor de les famílies.

-Reunions bimensuals

- Els estatuts són de l’any 1990 i té alguns articles que cal posar-los al dia, com identificar l’any
fiscal, de setembre a agost, i canviar el nom d’AMPA, Associació de Mares i Pares, a AFA,
Associació de Famílies. L’assemblea aprova actualitzar els estatuts.

-Canvi de gestoria

-Proposta de Premis Afa. Concurs disseny logo Afa entre els alumnes de batxillerat.



-Proposta Ualabook, posar en contacte els alumnes de batxillerat per intercanvi de llibres de text.

-. EXTRAESCOLARS CURS 21-22

L’any passat, pel tema Covid 19 no es va poder fer, i aquest any hem començat, pel mateix motiu
el mes de novembre.

El preu és 32 € per alumne. Una hora i mitja a la setmana.

Classes d’Anglès, a través de l’acadèmia Friends, de dimarts a dijous, i de Francès,amb la
professora Carme Cervelló, els divendres.

-. LIQUIDACIÓ CURS 2020-2021

L’Anna, l’anterior tresorera, comença explicant la liquidació i fa un resum de l’anterior exercici. La
Pilar, l’actual tresorera, ens resumeix l’actual pressupost.

-. APROVAR EL PRESSUPOST 2021-2022

S’aprova el pressupost.

4.- SOBREVINGUTS

Es prendrà nota per tractar-ho a la següent reunió.

Es demana pel preu de les extraescolars i a quin lloc es fan.

Les extraescolars costen 32 € per alumne. Es fan al mateix institut i l’horari és de ¾ de 4 a les 6 de
la tarda. Les classes són d’1 hora i 30 minuts a la setmana. De dimarts a dijous, anglès, i divendres,
francès.

El Consell Escolar: demanen pel model per presentar-se a les eleccions del Consell, que es pot
recollir a l’institut o bé es pot sol·licitar per correu electrònic.

Es demanen sobre el tema sortides. La direcció de l’Institut es regirà d’acord el que digui la
normativa de sanitat.

També demanen tema intercanvis, ERASMUS, però ens trobem amb el mateix que amb les
sortides.

Es demana de fer un intensiu d’anglès i de francès el mes de juny/juliol. El mes de maig es farà un
sondeig i si hi ha prou alumnes es podrà fer.

Quedem el dijous, 13 de gener de 2022 a les 19:00h.



El secretari aixeca la sessió a les 20:00 h informant de la data de la propera reunió i s'estén
aquesta acta.


