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

CELEBRADA EL DIA 27 D’OCTUBRE  DE 2016. 

A Berga, el dia 27 d’octubre de 2016, a les 21 hores, té lloc la reunió ordinària de la Junta, 

convocada prèviament. 

Assisteixen les següents persones: David Coma, Gemma Peraire, Queralt Verdú,  Susana 

Tomàs, Glòria Guitart i Gemma Soler. 

Excusen la seva presència: Ivana Serra, Carme Freixa. 

No acudeixen: Josep Pont, Alfons Caserres, Moisès Masanas, Susanna Viladrich, Anna Picas, 

Andreu Ferrer 

Ordre del dia: 

1.- Aprovació de l’acta anterior. 

2.- Correspondència. 

3.- Informe de tresoreria. 

4.- Informe Consell escolar. 

5.- Validació escrutini eleccions APA. 

6.- Assemblea de socis. 

7.- 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. 

-Es rep carta de la FAPAES Catalunya (Federació de Pares d’escoles, en defensa de l’escola 

pública catalana). La quota anual és de 255€. Ofereixen servei jurídic, entre altres. Per més 

informació podeu anar a: www.fapaes.net Des de la FAPAES també informen que enguany hi 

ha votació de Consell Escolar cap a finals de novembre. 

-Carta de Iddink, informant que enguany han tingut un ,1 % més de comandes. Concretament 

fins a 30 de setembre de 2016, n’hi ha hagut 470. Hi ha hagut retard en el lliurament d’alguns 

llibres, degut a què la demanda que han tingut ha superat l’aprovisionament d’alguns títols. 

3.- Informe de tresoreria. 

S’informa que a data 20/10/2016 hi ha 38.472€. Es farà estat de comptes i pressupost per tal 

de presentar-ho en detall a l’Assamblea General de Socis. 

 

 

 

http://www.fapaes.net/


 4.- Informe Consell escolar. 

Es destaca el següent: 

-Demanen que des de l’APA es faci arribar de nou un correu a tots els pares i mares on 

s’informi que cal revisar tots els llibres d’Iddink i comunicar si se’n troba algun en mal estat. 

Tot això per evitar problemes a la tornada dels mateixos. 

-Des de l’APA s’ofereix suport per la compra d’ordinadors si és que en fan falta per evitar que 

els alumnes n’hagin de portar de casa o portar mòbils.  

Resposta:  es respecten pocs les eines de l’institut i més les personals. Els ordinadors de l’IES 

sovint estan malmesos, els falten tecles,... 

- A nivell acadèmic, s’ha iniciat el nou pla d’estudis a 2n i 4t d’ESO. A 1r. de batxillerat tornar 

com fa dos anys enrere, però no se sap que passarà el curs vinent, a 2n faran selectivitat. 

- Consideren que amb la presència dels cotutors i tutors a tot l’ESO, ajudarà a millorar l’atenció 

dels alumnes amb situacions difícils. 

-Destaquen les següents sortides: 

 - La ruta Quijote a finals d’octubre per l’alumnat de 4t. d’ESO. 

 - Intercanvi Bordeus – Berga. 

 - Fi de curs de 4t. Possiblement a Roma. 

 - 1r batxillerat: intercanvi amb Dinamarca i estades lingüístiques a Malta. 

 -2n batxillerat a Berlín abans de Nadal. 

 -Carcassonne 2n i 3r ESO (fi de curs). 

 -Mojàcar CFGM. 

Aquest curs també han concedit un ERASMUS +. Calen 10 noies que treballin aspectes 

científics i tecnològics. Es vol potenciar la presència femenina en el futur tecnològic i científic. 

Un professor anirà a Manchester a una reunió on els explicaran que han de fer. Hi participen 5-

6 països. 

 

-Caldrà iniciar una activitat extraescolar en horari de tarda. Cal parlar amb la direcció i veure 

què podria ser més necessari i important de poder fer. 

 

5.- Validació, escrutini eleccions APA. 

S’han fet les votacions i ja es té la llista de pares més votats. Tot seguit s’acorda que el 

president de l’APA o la mateixa Roser (bibliotecària) els trucaran un per un, pe tal d’informar-

los que han sortit escollits per representar l’APA durant els propers dos cursos. 

Enguany pleguen 10 pares i mares (Josep Pont, Gemma Peraire, Ivana Serra, Susana Viladrich, 

Glòria Guitart, Moisès Masanas, Alfons Caserres, Andreu Ferrer, Queralt Verdú, i la Gemma 

Camprubí que causà baixa voluntària al·legant motius personals. Per això ens caldran 10 

membres nous a l’APA. 

 

 

 



6.- Assemblea de Socis. 

S’acorda que l’Assemblea General de socis, es farà el proper dia 24 de novembre a les 21h. 

Cal anar preparant la documentació a explicar i cal fer la convocatòria de l’Assemblea. 

Acordem que treballarem tots, sobre un mateix Power Point que ens servirà per exposar totes 

les dades aquell dia. Cadascú cal que vagi preparant la seva part a explicar. 

 

7.- Precs i preguntes. 

No se’n destaquen. 

 

 

 

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

 

 

 

V.i p. El President.     La Secretària. 

David Coma.      Gemma Soler. 


