
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’APA DE l’INSTITU T GUILLEM 
DE BERGUEDÀ, CELEBRADA EL DIA 21 DE GENER DE 2016.  
 
A Berga, el dia 21 de gener de 2016, a les 21 hores, té lloc la reunió  ordinària 
de la Junta, convocada prèviament. Assisteixen les següents persones: David 
coma, Josep Pont, Gemma Peraire, Queralt Verdú, Glòria Guitart, Ivana Serra, 
Susana Viladrich, Susanna Tomàs, Carme Freixa, i Gemma Soler. 
 
Excusen la seva presència: Anna Picas, Gemma Camprubí i Alfons Caserras. 
 
No acudeixen: Moisès Masanas i Andreu Ferrer. 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1.- Aprovació de l'acta anterior. 
2.- Correspondència 
3.- Tresoreria. 
4.- Valoració per la reposició d’un ordinador a la biblioteca. 
5.- Comissió de Bloc APA. 
6.- Comissió de cultura. 
7.- Comissió de llibres. 
8.- Assumptes sobrevinguts. 
 
 
1.- APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR. 
Prèvia lectura s'aprova per unanimitat dels assistents, l'acta anterior. 
 
2.-CORRESPONDÈNCIA.  
Des del Consell Comarcal del Berguedà, àrea d’ensenyament han fet arribar 
una carta informativa sobre un teatre fòrum promogut per la Duiputació de 
Barcelona, que es farà a l’Ateneu d’Avià el proper dia 9/02/16 a les 19h. La 
temàtica és assetjament escolar i es representarà: “són coses de nens!”. 
Adreçat a pares i mestres. S’exposa que és l’assetjament escolar o Bullyng 
obrint després un debat entre tothom que hi vulgui participar. 
S’acorda fer arribar la informació via e mail a tots els pares i mares de l’ Institut. 
 
3.- TRESORERIA. 
S’informa que s’ha demanat una llista d’alumnes per classe i una de germans. 
Ara es disposa d’una llista agrupada per tal de portar millor el control 
d’ingressos rebuts per part de les famílies. Demanen que quan es facin 
ingressos caldria que constés sempre el nom i cognoms de l’alumne. 
Actualment hi ha 60 famílies amb 2 germans al centre. 476 alumnes. 
 
Iddink ha fet un ingrés a l’APA de 2.791,21€. 
 
De setembre fins ara, l’APA ha tingut un benefici de 619€. (havent pagat 
nòmines, Seg. Social,...). 
  
El Saldo a 21/01/2016 és de 32.704,45€. 
 



 
4.- VALORACIÓ PER LA REPOSICIÓ D’UN ORDINADOR  A LA BIBLIOTECA. 
Després de valorar-se el pressupost que s’ha fet arribar, s’acorda per 
unanimitat la compra d’un ordinador nou per la biblioteca i per ús de tots els 
alumnes. Es demanarà la instal·lació d’antivirus i sense quota de manteniment. 
La despesa serà de 555€ per l’ordinador. 
 
En aquest punt, s’informa que la Roser de la biblioteca va donar 85€ al 
president, resultat de fer fotocòpies als alumnes. Segueix amb un problema 
alhora d’imprimir a la impressora de la biblioteca. L’APA es planteja mirar preus 
de fotocopiadora i que s’imprimís per aquesta. Es demanarà pressupost. 
De moment es demanarà una altre impressora a la directora ja que semblava 
que en tenien que no les utilitzaven. 
 
5.- COMISSIÓ BLOC APA. 
Les persones de la comissió han creat un bloc. Hi ha 5 pestanyes: informació 
general, junta, llibres de text i armariets, activitats i enllaços. En falta una que 
sigui Biblioteca. 
La comissió farà arribar l’enllaç a la resta de membres de l’APA. 
S’hi podrà trobar informació sobre els estatuts de l’APA, les actes de les 
reunions, inclosa l’assemblea general, dades sobre com està formada la junta, 
el correu de l’associació, i també permetrà fer comentaris, tot i que s’acorda 
que s’inclourà un filtre. 
Quan estigui acabat s’informarà a la bibliotecària, perquè ho enviï a tothom, 
inclosos els no socis, informant dels beneficis de ser de l’APA. 
 
6.- COMISSIÓ DE CULTURA. 
Han mirat diferents possibilitats de poder anar al teatre a Barcelona. Al teatre 
lliure hi ha pocs descomptes per grups i sembla que quan es parla d’escoles, 
diuen que ells ja fan unes jornades matinals per escoles. 
Sembla millor portar el teatre cap aquí. S’està pensant en algun teatre sobre la 
temàtica d’assetjament escolar. S’informa del grup de “Acció” de forn teatre. 
Se’ls demanarà a veure que ens poden oferir. 
 
Referent a la trobada d’entitats, s’ha parlat amb l’ Institut, i es podria fer el 
darrer dia abans de la setmana santa. S’ha demanat ja un llistat d’entitats a 
l’Ajuntament de Berga. 
 
També hi ha pendent per aquest curs, els tallers de les TIC. 
 
7.- COMISSIÓ DE LLIBRES. 
S’ha parlat amb la persona de contacta de Iddink (Sergi), sobre el fet de 
resoldre el tema del cobrament de quotes de soci per família i no pas per 
alumne.  
Des de Iddink tenen interès en venir a la propera reunió d’APA  per fer un 
resum de llibres. S’aprofitarà la trobada, per parlar i prendre acords referent al 
tema de la quota de socis per família. 
 
 
 



8.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS. 
 
S’han demanat les dades de l’APA per facturar la despesa del pany i còpia de 
claus de la porta de l’entrada a l’Institut. L’anterior APA va perdre la clau i ha 
calgut renovar-ho tot.  
 
S’informa que al pati de 3r i 4rt. es fuma, sobretot en un espai on hi ha un 
arbre. També s’exposa un incident ocorregut fa pocs dies, a una classe de 4rt. 
referent a una ampolla similar al salfumant, segons diuen, extreta de l’aula de 
tecnologia, i que els alumnes se l’anaven passant i amagant a les motxilles. 
S’acorda que com a APA, el president ho farà arribar a l’equip directiu, per tal 
que prenguin les mesures convenients per resoldre aquests temes. 
 
 
I sense més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió a les 22:30h. 
 
 
 
 
Propera reunió :   25 de febrer, a les 21h  a la biblioteca. 
 
 
 
 


