
ACTA DE LA REUNIÓ DE L’APA DE L’INSTITUT GUILLEM DE BERGUEDÀ, CELEBRADA EL DIA 1 
DE FEBRER DE 2017 
 
 
A Berga, el dia 1 de febrer de 2017, a les 21:00 hores, es constitueix la segona reunió de 
l’Associació de Pares d’Alumnes de l’Institut Guillem de Berguedà del curs 16-17, amb l’objecte 
de tractar els assumptes compresos a l’ordre del dia. 
 
Assistents: David Coma, Gerard Comellas, Teresa Sala, Mireia Castillo, Josep Macià, Mercè 
Oña, Dolors Santmartí,  Sílvia Casas, Rosa Maria Perarnau, Anna Picas i Marc Costa (Glòria 
Esquius). 
 
Excusen la seva absència: Gemma Soler, Susanna Tomàs i Carme Freixa. 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
2.- Correspondència – Correu electrònic 
3.- Informe de Secretaria 
4.- Consell Escolar 
5.- Informe de Tresoreria, autorització de signatures, banca electrònica.  
6.- Comissió de cultura. Biblioteca. Necessitats del Centre. Activitats a programar. 
7.- Comissió de llibres. Valoració contracte Iddink. 
8.- Comissió bloc. 
9.- Precs i preguntes. 
 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
 
Previ enviament per correu electrònic de l’acta a la Junta de l’APA, i no havent-hi cap pregunta 
al respecte, s’aprova per unanimitat dels assistents i sense esmenes, l’acta anterior. 

 
2.- Correspondència – Correu electrònic 
 
S’ha rebut correspondència: 
- De propaganda de cursos a l’estranger. 
- Bancària i factures, que se les queden els tresorers. 
- Carta del professor Josep Oller, cap del departament de Socials, que demana comprar una 
selecció de DVD’s de pel·lícules per a diversos departaments. S’acorda comunicar al propi 
professor que realitzi la compra i quan presenti la factura de la compra, l’APA li abonarà. 
  
Es torna a comentar que ningú revisa la correspondència que arriba al correu de l’APA 
(apaiesguillembergueda@gmail.com) i s’acorda que ho faran les secretàries, les quals 
s’encarregaran de reenviar al grup el què creguin important. 
 
3.- Informe de Secretaria 
 
La Gemma Soler ha preparat el certificat amb la relació de membres de l’APA que són alta i 
baixa. Se la queda el David Coma per donar-la altre cop a la Gemma Soler per tal que liquidi la 
taxa. 
 
4.- Consell Escolar 
 



Estem a l’espera de rebre l’acta de la última reunió del Consell Escolar per tal de llegir-la i 
valorar-la. 
 
5.- Informe de tresoreria, autorització de signatures, banca electrònica. 
 
Es comenta que les signatures estan regularitzades i el compte corrent opera amb normalitat. 
 
6.- Comissió de cultura. Biblioteca. Necessitats del Centre. Activitats a programar. 
 
Parlem molta estona sobre la biblioteca i possibles activitats a programar. 
 
Biblioteca. 
Es llegeix un informe molt complet que ha redactat la bibliotecària on s’indiquen les tasques 
que realitza, es detallen les revistes que es reben per la biblioteca i pels departaments. 
Fa moltes tasques per a professors i per l’APA, que no són estrictament pròpies de 
bibliotecària com per exemple plastificacions i un recull d’articles de premsa per a cada 
departament. 
L’informe diu que a la biblioteca hi va molta gent, inclús de persones que no estudien ESO o 
Batxillerat. El curs passat es van fer 2023 préstecs, 580 més que el curs anterior. 
L’informe també diu que no fan falta més ordinadors a la biblioteca. 
Les revistes que hi ha no són consultades pels alumnes, excepte pels treballs de recerca i els 
crèdits de síntesi. 
La bibliotecària està receptiva a acceptar propostes de millora per dinamitzar la biblioteca. 
 
Fem una pluja d’idees on surten diferents opcions per dinamitzar la bibliotecària. Obrir els 
armaris, fer taules temàtiques setmanals, renovar llibres amb títols actuals que atreguin els 
alumnes, subscriure’s a revistes juvenils que puguin ser de més interès que les actuals i opció 
d’incorporar lectures en anglès. Es creu que per donar entrada a nou material potser serà 
necessari retirar alguns llibres vells que tinguin poc ús. 
 
Finalment, es decideix fer una primera compra de llibres, assignant-hi un pressupost de 600€. 
La Mireia Castillo s’encarregarà de fer la selecció de títols i la compra. 
 
Activitats a programar 
Fira d’entitats 
Es comenta que el director va fer una valoració molt positiva de la Fira d’Entitats del curs 
passat. Els agradaria que es repetís encara que fos amb una periodicitat bianual. I proposen 
que un bon dia pot ser l’últim dia lectiu abans de les vacances de setmana santa. 
 
Estem tots d’acord que si es vol fer aquest curs cal accelerar-ho. També sembla que seria una 
millora positiva, fer les xerrades més dinàmiques, combinades amb tallers. 
 
Finalment, la proposta que adoptem és la següent: Realitzar la fira cada dos anys, 
comprometent-nos a començar la preparació aquest curs la fira del curs vinent. Sembla que un 
format adequat per tal que el volum d’alumnes sigui manejable és dirigir només la Fira als 
alumnes de 1r i 2n d’ESO i per evitar desplaçaments per Berga, muntar tots els estands al pati 
del darrere. 
 
Xerrades per pares i alumnes 
Després de posar sobre la taula alguns noms de conferenciants i proposar alguns temes, no es 
va concretar res. 
Per la propera reunió cadascú hauria de suggerir una proposta concreta. 



 
 
7.- Comissió de llibres. Valoració contracte Iddink 
 
Es decideix que es repassarà el contracte amb Iddink, intentant millorar les incidències 
detectades i per altra banda es valoraran altres empreses que ofereixin aquest mateix servei. 
 
8.- Comissió de bloc. 
 
No hi ha cap comentari. 
 
9.- Precs i preguntes. 
 
No hi ha cap comentari. 
 
I sense més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 22:45 hores. 
La propera Junta de l’APA queda convocada pel dimecres 1 de març a les 21h. 
 
 
 
 
 
 
V i P. El President.     La Secretària 
David Coma i Salvans     Glòria Esquius i Calvés 
 
 


