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

CELEBRADA EL DIA 7 DE JULIOL  DE 2016. 

A Berga, el dia 7 de juliol de 2016, a les 21 hores, té lloc la reunió ordinària de la Junta, 

convocada prèviament. 

Assisteixen les següents persones: David Coma, Carme Freixa, Queralt Verdú, Susanna 

Viladrich, Gemma Soler. 

Excusen la seva presència: Anna Picas, Susana Tomàs, Josep Pont , Gemma Peraire i Ivana 

Serra. 

No acudeixen: Alfons Caserres, Moisès Masanas, Gemma Camprubí, Glòria Guitart i Andreu 

Ferrer. 

Ordre del dia: 

1.- Aprovació de l’acta anterior. 

2.- Correspondència. 

3.- Assumptes sobrevinguts: 40è aniversari Institut, biblioteca. 

4.- Informe de tresoreria. Armariets 

5.- Informe del Consell Escolar. 

6.- Informe Comissió de llibres. Valoració recollida. 

7.- Informe Comissió Bloc. 

8.- 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. 

No se’n destaca. Només han arribat rebuts de l’entitat bancària. 

3.- Assumptes sobrevinguts. 

- 40è aniversari Institut Guillem de Berguedà. 

Es repassen els actes que es van portar a terme en el 40è aniversari: concurs floral, vals escola 

verda, esmorzar, conjunt musical, mural,... des de la direcció es va agraïr a l’APA la seva 

col·laboració. 

-Bibliotecària. Es demana a l’APA de poder fer una modificació en el contracte perquè consti 

com a aux. de biblioteca. S’ha fet petició a l’assessoria i ja ens diran què comporta fer aquest 

canvi de cara a fer el nou contracte el mes de setembre. 

S’informa que la biblioteca ampliarà el préstec el setembre, de pel·lícules i revistes. 

 



4.- Tresoreria. S’han retornat els imports dels armariets a la majoria de les famílies. Alguns 

d’ells han retornat la clau i tenen pendent de recollir els diners. Els que no retornen la clau o hi 

ha algun desperfecte, no se’ls retorna la fiança. 

S’informa que el manteniment dels armariets el fa el conserge i li calen claus noves. Se’n faran 

fer i es pagaran  des de l’APA ja que és qui ho gestiona. 

Tresoreria ha fet arribar l’estat de comptes a data 6 de juliol i el saldo és de 22.474,75€. 

5.- Informacions rellevants del Consell Escolar. 

La Queralt Verdú ens informa de la darrera reunió en què va assistir, com a representant de 

l’APA. S’acorda que es demanarà poder disposar d’una acta de cada reunió del Consell Escolar, 

per tal de tenir tota la informació. 

Dades: 

Es fa una valoració positiva en quant a la bona entesa amb l’escola en el curs 2015-2016. 

En les proves de les PAAU han destacat dos alumnes (nois) amb una puntuació d’un 9.3 de 

mitjana. Felicitats per la feina ben feta!! 

En les diferents sortides (Roma, colònies de 1r i 2n d’ESO, ... no hi ha hagut incidències 

rellevants). Al llarg de la setmana de crèdit de síntesi, hi hagué un cas de meningitis a 1r. B. 

S’informà a tots els pares i mares del protocol d’actuació. 

De cara al proper curs miraran de reorganitzar les sortides de 4rt. ESO. Referent al projecte 

cooperatiu de 4rt., es passarà a 3r. per evitar acumular massa activitats a final d’ESO. 

Es fa un repàs de la festa del 40è aniversari de l’Institut. 

S’informa que els 500€ que cedeix l’APA, més el fons solidari que fan els mateixos professors, 

han servit per ajudar a aquells alumnes amb majors necessitats socials, a tenir el material i les 

sortides cobert. 

En referència a la jornada intensiva, se’n fa una valoració positiva, ja que es considera que 

s’aconsegueix un major rendiment de l’alumnat i existeix menor absentisme. Des del 

Departament han fet una esmena, demanant que cal incloure activitats extraescolars. Des de 

l’APA, caldrà veure quina activitat es pot proposar a l’alumnat, de manera coordinada i 

consensuada amb la direcció  de l’Institut. 

Es feu una reunió amb tots els directors dels centres. Se’ls informà que disposarien dels 

mateixos imports ec. que el curs passat però amb algunes restriccions. 

Referent al retorn dels llibres amb Iddink, es valora negativament, per les cues que hi van 

haver i per què es creu que van abaixar el barem de les pàgines escrites.  

Es parlà dels llibres de lectura d’anglès que caldria no renovar-los cada any. Aniria bé tenir-ne 

en estoc per oferir-ne a l’alumnat i no haver-se de comprar de nou cada any. Des de l’APA es 

podria valorar la col·laboració per la compra d’un estoc. 



A precs i preguntes de la reunió de C.E. es demanà des de l’APA sobre els criteris  dels dies de 

lliure disposició.  

El centre en proposa tres a l’ajuntament. Els dies 31/10, 5/12 i 27/02. El divendres de patum es 

fa festa a canvi del 8 de setembre que és festiu i encara no ha començat el curs. L’inspector els 

ha donat l’Ok. 

Referent als dies de St.Marc i el dilluns de Patum, van passar classe per classe recordant als 

mestres que era dia lectiu i calia fer classe. 

Referent a la queixa per una pissarra de 2n que no es veia bé, sembla que cal canviar la 

bombeta i solucionaran el problema. 

Referent a les informacions de caràcter general per les famílies, que des de l’APA es 

considerava que calia informar més des del Centre, responen que en general la gent es mostra 

contenta amb les informacions que reben. Des del Centre afegeixen, que els hi retornen molts 

correus. 

6.- Comissió de llibres. 

Referent al retorn dels llibres del curs 2015-2016, es parla que cal fer arribar a Iddink, que el 

dia de la recollida es van formar massa cues de gent que retornava els llibres, i que es 

considera que van abaixar els criteris sobre pàgines guixades. No es considera convenient de 

cara al proper curs que deixin una hora per cada curs per retornar els llibres. Cal que proposin 

un marge més ampli en dies i hores i afegeixin horari de tarda, per poder fer el retorn dels 

llibres. 

Iddink ja ha fet la reunió amb els pares de 1r d’ESO, ja que de cara al proper curs es continua 

amb aquesta empresa. A la resta d’alumnes, també ja se’ls ha fet arribar la informació de cara 

a la compra de llibres pel curs vinent. La informació també està penjada al Bloc de l’APA. 

7.- Informe Comissió Bloc. 

S’informa que s’han anat penjant informacions sobre el 40è aniversari. Es mira de tenir-lo al 

dia de les activitats i informacions més rellevants i d’interès per les famílies. 

8.- Assumptes sobrevinguts. 

La Glòria Guitart fa arribar un breu escrit, al no poder acudir a la reunió com a membre de 

l’APA, en el què mostra el seu desacord en haver acabat les classes abans del dia 21 de juny. 

S’acorda tractar aquest tema amb la direcció, de cara al proper mes de setembre. 

  

Sense més assumptes per tractar, s’acaba la reunió a les  22:30h. 

 

V.i p. El President.     La Secretària. 

David Coma.      Gemma Soler. 


