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 famílies del dijous, 13 de gener de 2022, a les 19:00h telemàtica mitjançant
l’aplicació meet.
Assistents:, Lluis Albiol Rodríguez, Silvia Basora, Cristina Casals, Ignasi Cebrian, Xavier Cervera,
Pilar Descalzo, Fatoumat Diarraye Diallo, Francesc Farreras, Sònia Ferrer, Gemma Garcia, Norma
Gilces, Inmaculada Gilibets, David Llussà, Laura Martorell, Silvia del Pino, Diana Pujals garcia, Alba
Segues
1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE MAIG
Es llegeix i s’aprova l’acta de novembre.
2.- INFORMACIONS DE DIRECCIÓ
L’Assumpte informa que es va constituir el nou consell escolar. S’ha constituït una permanent del
Consell escolar, que la seva funció és bàsicament per si hi ha un imprevist.
Les sortides les han d’aprovar el Consell escolar, a mesura que s’aprovin les passaran a la
permanent.
S’ha fet una nova planificació, per batxillerat, de cara el curs 2022/2023, de les sortides tanta
catalunya com a l’estranger.
A ESO es mantenen les sortides, pero no marxaran fora de la peninsula.
Les sortides (a l’estranger) de batxillerat es fa per modalitats.
La planificació de les sortides a l’estranger que s’està fent, quedarà programada per uns quants
cursos, però no serà per aquest any.
El viatge a Roma encara està pendent de decidir-se, depèn dels alumnes que s’hi apuntin i de com
anirà tot plegat aquest semestre.
L’institut s’ha donat de baixa del projecte araArt.
Respecte del carnestoltes, es farà un concurs de disfresses per classes, però no hi haurà rua.
Les esquiades es mantenen per nivells.
La resta d’activitats queda pendent depenen de com evoluciona el Covid durant el trimestre.
De cara a la jornada de portes obertes, es mirarà de fer-ho en petits grups de 10/12 persones i
també virtual.
A l’aplicatiu de sanitat informa que el 75% de l’alumnat està immunitzat. El 25% de l’alumnat es
considera susceptible de infectarse del virus. A data d’avui hi ha 6 professors de baixa.
Per acord del Consell Escolar, les activitats que estan reconegudes pel centre, no s’hi faran
exàmens ni s’hi avançarà materia, ni treballs. El mateix si es fan vagues, si es convoquen pels
sindicats d’estudiants i hi ha un seguiment del 60% de l’alumnat.

L’Ignasi ens informa del protocol d’actuació davant la situació de trobar-se un positiu a la classe.
Quarantena de 7 dies dels no immunitzats. De la resta del grup, els vacunats, cal fer-se prova
d'antigen a la farmàcia, que informen directament del resultat a Salut, entre el dia 0 i el 4, i dels qui
han passat la Covid en poc temps no cal fer-se la prova.
La Sílvia del Pino demana si els i enviaran una carta en cas d’un positiu a la classe.
En cas batxillerat les famílies afectades rebran carta de l’Institut. Salut notifica al centre el temps
que els alumnes afectats per la Covid (o no immunitzats) han de fer confinament.
David Llussà, avui ha rebut un mail que hi havia un positiu.

Les proves de competència a 4rt d’ESO es fan els dies 10 i 11 de febrer. Considera que són
importants, no pel currículum dels alumnes però pel centre.
Enquesta satisfacció es passaran als alumnes de batxillerat el 16 de febrer i el resta de l’alumnat el
23 de Febrer.
També ha informat que l’Ajuntament subvenciona a 3 grups de reforç a d’ESO.
L’Ajuntament farà una ajuda virtual a les famílies per fer la preinscripció de les matrícules.
L’Assumpta i l’Ignasi proposa de fer un grup de diàleg per tractar 2 temes, l'avaluació formativa i la
qualificació per la propera reunió de l’Ampa del mes de març. Hi hauria unes preguntes
indagadores, per provocar el diàleg i que tothom exposi que significa per ells avaluar i qualificar, en
què es fonamenta en el centre…
També proposa un altre grup de diàleg: caldrà parlar entre les famílies sobre el tema dels valors. No
tant parlar-ne sinó compartir-los. Però es deixaria per més tard del mes de març.
La Sílvia Basora, respon en nom de l’Ampa que ens sumem als diàlegs proposats pel centre de
l’Institut.
3- INFORMACIONS AMPA
Informem que des de l’Ampa es va demanar que els grups de diàleg els lideressin el professorat.
La Sílvia demana a les famílies com ho veuen de participar en aquestes dinàmiques, i a tothom li
sembla bé.

Festes del curs depenen del trimestre i com evoluciona l’epidèmia. Estem a l’expectativa de Salut i
de l’Institut.

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

5.- PRECS I PREGUNTES

No n’hi han.

Quedem el dijous, 3 de març 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.

