
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’APA DE l’INSTITUT GUILLEM 
DE BERGUEDÀ, CELEBRADA EL DIA 25 DE FEBRER DE 2016. 
 
A Berga, el dia 25 de febrer de 2016, a les 21 hores, té lloc la reunió  ordinària 
de la Junta, convocada prèviament.  
Assisteixen les següents persones: David Coma, Queralt Verdú, Glòria Guitart, 
Ivana Serra, Susana Viladrich, Susanna Tomàs, Carme Freixa, Anna Picas, 
Moisès Masanas i Gemma Soler. 
 
Excusen la seva presència: Josep Pont, Gemma Peraire, Gemma Camprubí, 
Andreu Ferrer, Alfons Caserres. 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1.- Aprovació de l'acta anterior. 
2.- Correspondència 
3.- Tresoreria. 
4.- Informe de la reunió amb direcció. 
5.- Informe de la reunió de Consell Escolar. 
6.- Llibres. Reunió amb Iddink. 
7.- Valoració impressora-fotocopiadora. 
8.- Informes comissions (Bloc, cultura,...). 
9.- Assumptes sobrevinguts. 
 
 
 
1.- APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR. 
Prèvia lectura s'aprova per unanimitat dels assistents, l'acta anterior. 
 
2.-CORRESPONDÈNCIA.  
L’Ajuntament de Berga, després de la petició de l’APA d’un llistat d’entitats, ens  
diu que com a APA no formem part del Registre d’Entitats Municipal i ens 
informen per tal de poder-nos donar d’alta. 
S’acorda que es faran els tràmits per estar donats d’alta en el registre. 
 
3.- TRESORERIA. 
Es repassen les factures arribades. L’ordinador que s’ha comprat per la 
biblioteca, ha costat 895,40€. La factura pel canvi de pany de la porta d’entrada 
de l’ Institut, ha tingut un cost de 211€. La factura de l’assessoria puja 26.62€. 
Segons el darrer extracte bancari, el saldo final és de 32.750,62€. 
 
4.- INFORME DE LA REUNIÓ AMB DIRECCIÓ. 
El president va parlar amb direcció per tal d’informar-se de la vigilància a les 
hores de pati i del control a les aules. Els resulta difícil controlar el tema de 
fumar al pati.  
 
5.- INFORME DE LA REUNIÓ AMB EL CONSELL ESCOLAR. 
- Es va parlar dels 1000€ que cedeix cada any l’APA a l’ Institut. Han de decidir 
en què els invertiran. 



- Aquest curs és el darrer, de la directora actual Montse Gorchs, sembla que no 
es tornarà a presentar. 
- Des de l’Institut es demana a l’APA que col·labori en el pagament d’uns DVD 
de diferents temàtiques que necessiten. Se’ls respon que facin la petició per 
escrit. 
- Es va parlar del projecte de formació de mediadors, on els MMEE fan un curs 
als alumnes de 3r. d’ESO perquè aprenguin a fer de mediadors dels alumnes 
de 1r. 
- Aquest curs els de 3r i 4rt. d’ESO, fan intercanvis amb Dinamarca i Bordeus. 
- Els alumnes de 2n. de BAT marxen de viatge de fi de curs a Berlín. (5 dies). 
- Es va parlar que en l’avaluació anual de Centres, l’ Institut va tenir molt bons 
resultats. 
- Referent a la xerrada dels imparables, la direcció va donar la conformitat 
perquè es pogués fer.  Ara cal posar data per la xerrada. 
- Aquest 2016, d’Institut celebra els seus 40 anys des de l’obertura. Des de la 
direcció demanaven a l’APA si hi volia col·laborar o ajudar en la festa. S’acorda 
que es demanarà quin plantejament tenen des de direcció i valorarem junts 
com els podem ajudar i fer suport en la celebració. 
 
6.- LLIBRES. REUNIÓ AMB IDDINK. 
- Han acordat que miraran que les famílies amb més d’un fill al centre puguin 
fer el pagament dels llibres via transferència bancària podent descomptar 
l’import de l’APA del segon fill. 
- Aquest curs, una cinquantena de famílies més, han comprat els llibres amb 
Iddink. Segons informen, els alumnes tenen un estalvi d’uns 120€ fent-ho així. 
- El proper curs és el darrer, amb conveni amb Iddink. 
- Iddink té pendent de fer un ingrés a l’APA de 457€. 
 
7.- INFORME SOBRE IMPRESSORA-FOTOCOPIADORA. 
Arriba un pressupost per una impressora nova d’un import de 285€, i una altre 
de 100€. També s’ha mirat una fotocopiadora Canon petita, però té un cost 
entre 1800-1900€.  
S’acorda demanar informació més concreta sobre fotocopiadores, per tal de 
prendre una decisió pel servei que ofereix l’APA als alumnes a la biblioteca 
(còpies i impressions en blanc i negre i també en color).  
 
8.- INFORMES COMISSIONS. 
 
Bloc: Per part de tots els membres assistents a la reunió es veu bé el nou bloc i 
els continguts actuals. Caldrà anar-hi penjant totes les informacions que hi 
vagin havent en referència a tot allò que es faci des de l’APA. S’acorda que 
també s’hi penjaran les actes de les reunions. 
 
Cultura: En referència al dia de les entitats, s’ha fet arribar la llista de les 
entitats que hi volen participar. Es faran diferents tipus d’activitats. El Centre les 
ha repartit per cursos i per activitat. La mostra serà el divendres 18  de 11:30 a 
13:30h. Faran dues hores de classe normal, la mostra d’entitats i a darrera 
hora, es fa l’entrega de notes. 
Els de l’ANC muntaran parada amb algunes frases per reflexionar i on només 
podran anar els de 2n. de BAT. 



 
-Des de la Fundació Alia 2, existeix un conveni amb Mapfre. Fan tallers gratuïts 
tant per pares com per alumnes sobre l’addicció a les noves tecnologies. Fan 
venir monitors de Barcelona i s’adapten en horaris. La durada dels tallers són 
d’una hora i mitja pels pares i de 50 min. pels alumnes. 
S’acorda que s’informarà a direcció per tal que puguin proposar dates de cara 
al taller per alumnes. El de pares també es mirarà de fer. 

   
  
9.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS. 
No se’n destaquen. 
 
 
 
I sense més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió a les 22:40h. 
 
 
 
 
Propera reunió:   31 de març, a les 21h. a la biblioteca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.i p. El President.      La Secretària. 
David Coma.      Gemma Soler. 
 
 


