
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, 17 de març de 2022, a les 19:00h telemàtica mitjançant
l’aplicació meet.

Assistents:, Mercè Bacardit Reguant, Maritxell Bargues, Silvia Basora, Cristina Casals, Ignasi
Cebrian, Xavier Cervera, Susana Coca, Nayade Crespo, Maria Claridad Escalona Cumplido,,
Queralt Fernandez, Gemma Garcia, Norma Giles, Inmaculada Gilibets, Jaume, Gemma Jimenez,
Laura Martorell, Sandra Viñas.

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

Es llegeix i s’aprova l’acta de gener.

2.- Dinàmica a partir del programa del Laboratori de Transformació

Iniciem la segona jornada de reflexió amb les famílies, del programa d’innovació educativa del
centre, dinàmica del programa del laboratori de transformació que ja es va presentar el passat mes
de maig del 2021,  per debatre entorn de dos punt:

1) Generar una cultura avaluativa que garanteixi l’autoregulació de

l'aprenentatge de manera transversal en la vida del centre.

2) Promoure la cultura sobre la responsabilitat, l’agraïment i saber estar també

de manera transversal en la vida del centre.

Es valora treballar per competències. Per això s’avalua la competència.

S’han fet dos grups de diàleg i reflexió  i a cada un s’ha generat un debat entorn aquestes dues
qüestions que s’han respost, cada una d’elles, amb una frase de consens.

L’Assumpta i l’Ignasi han entrat als dos grups a donar la benvinguda, hi han explicat el
funcionament i després han començat els debats.

Els debats han durat uns 15 minuts i en acabat ens hem tornat a trobar tots i s’ha fet una lectura de
totes les respostes que han fet els 2 grups de diàleg.

Totes les respostes es posaran a la web de l’AFA.

Quedem el dijous, 5 de maig de 2022, a les 19:00h.

El secretari aixeca la sessió a les 20:15 h informant de la data de la propera reunió i s'estén
aquesta acta.


