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

CELEBRADA EL DIA 22 DE SETEMBRE  DE 2016. 

A Berga, el dia 22 de setembre 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, 

Queralt Verdú, Ivana Serra, Anna Picas, Susana Tomàs, Andreu Ferrer, Glòria Guitart i Gemma 

Soler. 

Excusen la seva presència: Gemma Camprubí. 

No acudeixen: Alfons Caserres, Moisès Masanas, Susanna Viladrich. 

Ordre del dia: 

1.- Aprovació de l’acta anterior. 

2.- Contacte amb la nova direcció del centre. 

3.- Correspondència. 

4.- Informe de tresoreria, armariets. Estat de comptes curs 2015/16. 

5.- Comissió de Llibres. 

6.- Comissió de cultura. 

7.- Comissió Bloc. 

8.- Programació d’activitats, assemblea general. 

9.- Assumptes sobrevinguts. 

 

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). 

 La Ivana informa que a la passada reunió no va poder assistir-hi, però en va excusar l’absència. 

Es modifica en l’acta anterior. 

 

2.- Acudeix el nou director de l’ Institut, en Ferran Camprubí, després que se l’hagi convidat 

des de l’APA a la primera reunió d’aquest curs 2016-2017. Des de l’APA se li trasllada la 

voluntat de donar suport, com també la voluntat de mantenir una bona entesa i una 

coordinació positiva i continuada per tot allò que vagi sorgint al llarg del curs escolar. Es parla 

en referència a la diada de St. Marc, i altres dies especials, per tal que s’aclareixi als pares si 

són lectius o no i s’evitin mals entesos. En Ferran verbalitza que St. Marc és un dia lectiu i els 

professors han de fer classe. Enguany els alumnes de  2n d’ESO faran la sortida a Queralt 

acompanyats pel tutor, com feien fins ara amb els de 1r. Afegeix però, que a l’ Institut hi ha 

prop de 60 professors i tots ells diferents i costa de fer tots el mateix aquests dies especials.  

En referència a acabar les classes abans del darrer dia de curs, enguany ho tenen establert de 

manera diferent i  els alumnes aniran a classe fins gairebé el darrer dia. 

Des de l’APA, també es demana que es faci arribar còpia de l’acta del Consell Escolar. En Ferran 

no hi veu cap inconvenient, cal demanar-ho a la secretària perquè ho tingui present. 

En Ferran agraeix la voluntat de l’APA alhora de treballar pel bé dels alumnes.  



S’acorda que si es considera necessari, se’l convidarà en properes reunions de l’APA.  

 

3.- Correspondència. 

Es destaca la carta que ha fet arribar la Gemma Camprubí, exposant la seva dimissió a la junta 

per motius estrictament personals. S’accepta la baixa. 

Des de l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Berga, han informat que estan iniciant els tràmits 

per convocar eleccions al Consell Escolar Municipal i properament es rebrà la notificació del 

Decret de convocatòria on caldrà informar del nomenament d’un representant de l’APA per 

formar part del cens i optar a ser elegit com a vocal del Consell Escolar Municipal. 

També s’han rebut rebuts de l’entitat bancària. 

S’ha rebut també carta de Iddink amb el resum dels imports cobrats a compte de l’APA. En 

total han abonat al compte de l’APA: 14.904€ 

4.- Informe de tresoreria, armariets. Estat de comptes curs 2015/16. 

S’informa que encara cal acabar de revisar l’estat de comptes però a dia d’avui hi ha 38 mil € al 

compte. Cal acabar de recomptar els imports pagats d’armariets i les quotes de socis. 

 5.- Comissió de llibres. 

L’entrega de llibres que es va fer el dia 5 de setembre i va anar bé, tret d’alguna incidència 

puntual que es va resoldre al moment. Les entregues que van quedar pendents de fer perquè 

no tenien els llibres, no s’han fet als domicilis de les famílies sinó que tothom s’ha hagut de 

desplaçar a l’empresa “Envialia” a Berga mateix, sense que Iddink hagi fet cas dels correus que 

algunes famílies hagin pogut enviar dient on volien que se’ls portessin els llibres. 

Cal recordar a Iddink que de cara al mes de juny i pel retorn dels llibres, caldria ampliar l’horari 

a matí i tarda per facilitar les coses a les famílies i no marcar una hora per a cada curs i tot en 

horari de matí, com va passar aquest juny passat. 

Queda pendent veure les comissions d’aquest any en funció del volum de demandes que han 

tingut i valorar la continuïtat amb ells, de cara al proper curs. 

6.- Comissió de cultura. 

Informa que les activitats previstes pel curs passat es van poder portar totes a terme. Ara les 

persones de la comissió els toca cessar de la junta i caldrà veure qui entra en aquesta comissió.  

Ivana verbalitza que demanarà a la Susanna Viladrich el recull d’entitats que va fer, per tenir 

guardada la informació des de l’APA i que es pugui utilitzar per properes ocasions. 

7.- Comissió del Bloc. 

Es continuarà penjant la informació que es consideri important, com també les actes de la 

junta de l’APA una vegada aprovades. 

 



8.- Programació d’activitats, assemblea general. 

En David ha parlat amb la Roser (bibliotecària), per tal que prepari les llistes i les passi als 

tutors, per fer les votacions (per classes) i poder renovar els membres de la junta de l’APA, 

aprofitant que en els propers dies es faran les reunions amb els pares i mares. 

Es preveu poder fer l’Assemblea  General de l’APA a finals d’octubre, quan hi hagi tancat l’estat 

de comptes. S’acorda que entre tots els membres de cada comissió s’informarà durant la 

reunió de l’assemblea. Es farà una reunió prèvia abans de l’assemblea general per preparar-la.  

9.- Assumptes sobrevinguts. 

La Susana Tomàs informa que a 4rt d’ESO els fan portar el mòbil per tal de poder treballar-hi. 

Sembla que no hi ha prou ordinadors per tots els alumnes a l’aula. A 3r. d’ESO també sembla 

que passa el mateix però potser de forma més puntual. 

Es considera oportú demanar quina manca d’ordinadors hi ha actualment i valorar quina 

possibilitat tenim des de l’APA de poder ajudar en aquesta situació. Es parlarà amb la direcció. 

 

Sense més assumptes per tractar, s’acaba la reunió a les  22:15h. 

 

 

 

V.i p. El President.     La Secretària. 

David Coma.      Gemma Soler. 


