
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’APA DE L’INSTITUT GUILLEM DE BERGUEDÀ, 

CELEBRADA EL DIA 2 DE JUNY  DE 2016. 

A Berga, el dia 2 de juny 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, Carme Freixa, 

Glòria Guitart, Queralt Verdú, Susanna Viladrich, Andreu Ferrer i Gemma Soler. 

Excusen la seva presència: Anna Picas, Ivana Serra i la Susana Tomàs. 

No acudeixen: Alfons Caserres, Moisès Masanas i Gemma Camprubí.  

Ordre del dia: 

1.- Aprovació de l’acta anterior. 

2.- Correspondència. 

3.- Informe de Tresoreria. 

4.- Informe del Consell Escolar. 

5.- Llibres, fixació de terminis i dates. 

6.- Informe Comissió de cultura, últimes activitats. 

7.- Informe Comissió Blog. 

8.- Repàs d’activitats pendents. 

9.- Assumptes sobrevinguts. 

10.- Precs i preguntes. 

 

1.- Aprovació de l’acta anterior. 

S’aprova per unanimitat dels assistents, l’acta anterior. (Prèviament i amb antelació, s’ha fet 

arribar per correu electrònic a tots els membres de la junta). 

2.- Correspondència. 

El president exposa que el va trucar un pare de Bagà que és representant de la comarca a la 

Federació d’Associacions de Pares (FAPAES). Ell podrà fer-nos arribar informació de les 

reunions que portin a terme. 

Ha arribat la factura de la nova impressora de la biblioteca.  

3.- Informe de tresoreria. 

Actualment hi ha 25.000€.  

S’estan retornant ja, els dipòsits dels armariets a les famílies. 

 

 

 



4.- Informe del Consell Escolar. 

La Queralt  com a representant de l’APA al Consell Escolar, ens informa de la reunió feta el 

passat 31 de març. 

-Es va presentar la liquidació del pressupost de l’exercici 2015. Ingressos: 236.129,42. 

Despeses: 217.293,16€. Romanent: 18.836,26€. 

-Compten amb la donació per part de  l’APA dels 500€ anuals.  

-El nou director serà en Ferran Camprubí, pels propers 4 anys. 

-Es va informar de les dates de portes obertes.  

-El proper curs hi haurà tres classes de 1r. d’ESO, no es podrà convalidar religió/ètica, a BAT es 

modifiquen les hores de les assignatures de filosofia i literatura, i sobre el tema revàlida no es 

modifica res. 

- S’ha demanat un Erasmus plus de l’UPC,  per a 10 noies i 2 mestres de 3r. d’ESO. (Per 

alumnes interessats en la ciència). 

- El dia 24 de maig es farà l’acte de final de curs pels de 2n de BAT. 

- El dia de les entitats, organitzat des de l’APA, va agradar i se’n va parlar positivament. 

- Finalment es recorda a la Queralt, el tema parlat a la darrera reunió per traspassar a la 

propera reunió de Consell Escolar. Es demana quin criteri se segueix per escollir els dies de 

lliure disposició.  També cal fer arribar que alguns pares es van queixar a l’APA sobre el dia de 

St. Marc i el dilluns de patum. En general els pares es queixen de manca d’informació al llarg 

del curs per part de l’ Institut. 

Es demanarà que el director pugui acudir a alguna reunió de l’APA, per estar millor coordinats. 

5.- Informe de Llibres. 

El dia 20 de juny es farà la reunió pels pares de 1r. d’ESO. Iddink els informarà com cada any. 

El retorn dels llibres es farà el dia 22 de juny en franges horàries diferents segons el curs. 

També es podrà fer la comanda per Internet a l’aula d’informàtica. Aquesta informació es 

penjarà al Bloc de l’APA. 

Referent a la quota de l’APA, les famílies que tinguin dos fills a l’ Institut i no vulguin pagar 

dues quotes d’APA comprant els llibres amb Iddink, caldrà que ho paguin per transferència i no 

per targeta, i llavors es podran descomptar la quota del segon fill. 

La Roser de la biblioteca ha informat que demanarà a alguns alumnes que puguin col·laborar 

amb ella el dia de l’entrega de llibres i armariets, ja que sempre hi ha cues. 

 

 



6.- Informe comissió de cultura. 

- Els “imparables” ja van fer la xerrada adreçada als alumnes. 

- La Susanna V., informa que farà arribar una valoració final referent al dia de les entitats. 

També farà arribar la llista d’entitats  de cara al curs vinent. 

7.- Informa comissió del Blog. 

S’ha creat un formulari de com fer-se soci de l’APA. Es publicarà al Blog. També s’hi posarà el 

full de contracte dels armariets.  

8.- Repàs d’activitats pendents. 

No es té informació sobre la festa dels 40 anys de l’ Institut. 

9.- Assumptes sobrevinguts. 

No se’n destaquen. 

 

  

Sense més assumptes per tractar, s’acaba la reunió a les  22:45h. 

La propera reunió de la junta serà el dia  7 de Juliol, prèvia convocatòria per part del president 

de l’APA. 


