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

CELEBRADA EL DIA 1 DE MARÇ DE 2017. 

A Berga, el dia 1 de març de 2017, a les 21 hores, té lloc la reunió ordinària de la Junta 

convocada prèviament. 

Assisteixen les següents persones: David Coma, Gerard Comellas, Mireia Castillo, 

Carme Freixa, Susana Tomàs, Rosa Ma. Perarnau, Josep Macià, Mercè Oña, Dolors 

Santmartí, Glòria Esquius i Gemma Soler. 

Excusen la seva absència: Anna Picas i Sílvia Casas. 

ORDRE DEL DIA. 

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 

2.- Correspondència – Correu electrònic – Secretaria. 

3.- Informe de Tresoreria. 

4.- Consell Escolar. 

5.- Comissió de cultura. Biblioteca, activitats. a programar. 

6.- Comissió de llibres. Valoració contracte Iddink. 

7.- Comissió Bloc. 

8.- 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, secretaria. 

Es destaca la convocatòria que va arribar per la reunió a favor de l’escola pública. Al 

coincidir amb dia i hora amb la reunió de la junta, no s’hi ha assistit. Es respondrà l’e 

mail i es demanarà més informació per tal de valorar si cal que hi siguem com a APA de 

l’INS Guillem de Berguedà.  

 

3.- Informe de Tresoreria. 

S’informa que s’ha rebut un ingrés de Iddink de 1.562€. 

S’ha pagat la quota de la FAPAC de 255€ anuals i la factura de Serarols de 136.62€ 

S’han retornat alguns imports de guixetes. 

A dia d’avui hi ha 33.636€. 

 

4.- Consell Escolar. 

Prèviament a la reunió, es feu arribar l’acta de la reunió del Consell Escolar celebrada 

el 26 de gener de 2017. Es destaca la jornada de vaga dels estudiants a partir de 3r i 4t. 



d’ESO del dia 9 de febrer. També informen de l’aprovació del pressupost del 2017 però 

no s’adjunta cap document per poder veure les dades. Es demanarà que ens facin 

arribar el pressupost aprovat. 

 

5.- Comissió de cultura. Biblioteca, Activitats a programar. 

 

Biblioteca: La Mireia informa dels llibres nous escollits per a la biblioteca, i de les 

diferents revistes i diaris.  Referent als llibres, ja estan a punt pel préstec. En quant a 

revistes hi haurà Motos i Runners. Se’n van escollir d’altres però des de l’Institut les 

han considerat com a poc adients per estar a la biblioteca. Es pretén oferir canvis a la 

biblioteca de manera que els llibres nous i les revistes es trobin molt més a l’abast de 

tot l’alumnat. 

Els llibres nous tenen un cost de 330.70€. 

S’informarà a través de la bibliotecària, de la compra de llibres nous d’aventures ben 

diverses. 

 

Activitats a programar: S’ informa de dues propostes de xerrada per a pares i mares.  

- La Mercè informa de la proposta de César Bona, mestre aragonès, referent en 

innovació educativa. Només podria venir el 25 d’abril i el cost és elevat. 

- La Mireia informa sobre Juanjo Fernández. Mestre. Proposa diferents títols de 

xerrades sobre l’educació dels fills, valors,... Ens cal més informació. 

Es parla de quina podria tenir més interès pels pares i mares, però de moment 

s’acorda demanar a Juanjo que ens faci arribar més informació de les xerrades 

que ens podria oferir. 

- També es compta amb la xerrada per a pares/mares i una altra pels alumnes 

referent a l’orientació sobre les sortides després de BAT o 4t. d’ESO,  més 

informació de beques i subvencions. Es proposarà a la Queralt Cortina de 

l’Oficina jove del Consell Comarcal, pels dies 20 i 27 d’abril a les 20h.  

 

6.- Comissió de llibres.  

 

Referent a renovar o no el conveni amb Iddink, s’ha demanat informació a tres 

empreses diferents, dues eren de compra venda i una de socialització  de llibres. Ha 

semblat adient de demanar a Iddink que vinguin a informar de les condicions actuals 

abans de prendre cap decisió. Data pendent de determinar. 

 

7.- Comissió de Bloc. 

Sense informacions per destacar. Es van penjant les actes i informacions que es 

consideren d’interès pels pares i mares. 

 

 



 

8.- Precs i preguntes. 

La Gemma exposa el fet de la poca cobertura de WIFI que sembla que tenen els 

alumnes en hores de classe quan els cal poder treballar amb els ordinadors. Es parla 

que justament a l’INS de Puig-reig han fet alguna cosa per solucionar aquest mateix 

problema. Es demanarà informació del què han fet i quines possibilitats tindria l’INS i 

l’APA de posar solució al problema. 

També es demanarà de nou sobre la possibilitat de millora dels portàtils per part de l’ 

institut davant del fet que els portàtils no van massa bé, els falten tecles,... 

Una vegada s’hagi parlat amb la direcció i disposem de més informació, es podrà 

valorar de nou i veure les possibilitats de col·laboració per la millora. 

 

 

I sense més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 22:35h. 

 

 

La propera Junta de l’APA queda convocada pel dimecres 5 d’abril a les 21h. 

 

 

 

 

 

 

V. P. El President.      La Secretària. 

David coma i Salvans.     Gemma Soler i Pujals. 


