
ACTA DE LA REUNIÓ DE L’APA DE L’INSTITUT GUILLEM DE BERGUEDÀ, CELEBRADA EL 

DIA 5 D’ABRIL DE 2017. 

A Berga, el dia 5 d’abril de 2017, a les 21h, es porta a terme la reunió ordinària de 

l’Associació de Pares d’Alumnes de l’Institut Guillem de Berguedà del curs 2016-2017, 

amb l’objecte de tractar els assumptes compresos a l’ordre del dia. 

Assistents: David coma, Gerard Comellas, Anna Picas, Mercè Oña, Rosa Maria 

Perarnau, Teresa Sala, Sílvia Casas, Susana Tomàs, Josep Macià, Glòria Esquius (parella) 

i Gemma Soler. 

Excusen la seva presència: Mireia Castillo i Carme Freixa.   

ORDRE DEL DIA 

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

2.- Correspondència. 

3.- Informe de Tresoreria. 

4.- Consell Escolar. 

5.- Comissió de cultura. 

6.- Comissió de llibres. 

7.- Comissió de bloc. 

8.- Precs i preguntes. 

 

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

Previ enviament per correu electrònic de l’acta de la Junta de l’APA, i no havent-hi cap 

esmena al respecte, s’aprova per unanimitat dels assistents, l’acta anterior. 

 

2.- Correspondència. 

- Es destaca la petició que ens han fet arribar des del  Grup de defensa de l’escola 

pública, referent a ajudar a pagar les despeses de la festa celebrada el passat dia 18 de 

març. S’exposa que com a APA de l’Institut no ens hem adherit en cap moment, 

malgrat que des de l’Institut es feren arribar documents informatius i constava el nom 

en el plafó que tenien exposat el dia de la festa. Sembla que el repartiment de les 

despeses va en funció del número de socis de cada escola o Institut. S’acorda que es 

demanarà més informació, i es decidirà si es col·labora econòmicament. 

- S’ha rebut carta de la fapaes Catalunya, informant de la convocatòria a l’Assemblea 

General Ordinària feta el passat 18 de març a Sabadell. 

-S’ha rebut carta de l’Associació de Veïns del C/ Pinsania, informant dels membres de 

la nova junta. 

 

 

 



3.- Informe de Tresoreria. 

S’informa que aquest mes només hi ha hagut  les despeses de personal de la 

biblioteca. 

Els ingressos actuals pugen a 32.573€. Hi ha pendent de pagament la factura dels 

llibres nous comprats d’un import de 330.70€. També està pendent de pagament la 

factura per la compra de pel·lícules sol·licitades per  l’Institut. 

 

4.- Consell Escolar. 

La representant de l’APA a les reunions del Consell Escolar ens ha informat  en 

referència als comptes aprovats referents a la liquidació 2016. 

Informa de la xerrada que varen fer els MMEE (Mossos ) a l’Institut en referència al cas 

ocorregut a Berga sobre Homofòbia.  

Exposa que enguany hi ha alguns canvis referents a la selectivitat i concretament en la 

ponderació de les optatives. 

 

5.- Comissió de cultura. 

- La Roser de la biblioteca ens ha fet arribar un document on diu que des del Centre es 

demana a l’APA si hi ha la possibilitat de poder-se fer càrrec del pagament de més 

pel·lícules, a part del llistat que ja ens feu arribar i que ja s’han comprat.  El nou llistat 

conté 29 pel·lícules més.  S’acorda que es pagaran les pel·lícules que demanen. 

- En referència a les xerrades programades pels dies 20 i 27 d’abril referents a donar 

informació sobre possibles sortides després de l’ESO i del Batxillerat, així com de les 

beques i subvencions que existeixen, s’acorda que: el  dia 20 la xerrada s’adreçarà a 

alumnes, pares i mares de 3r i 4t. d’ESO, i el dia 27 estarà enfocada a alumnes, pares i 

mares de Batxillerat. La xerrada es portarà a terme a través de l’Oficina Jove del 

Consell Comarcal amb la Queralt Cortina. Es passarà informació pocs dies abans a 

través d’un correu electrònic a tots els pares de l’Institut a través de la Bibliotecària. 

També es penjarà la informació al bloc de l’APA. 

-Referent a una altra xerrada amb temàtica d’interès per a tothom, s’acorda que es 

demanarà al psicòleg Ferran Salmurri si té disponibilitat per venir al llarg del mes de 

maig i sinó de cara al setembre, octubre.  Parla sobre temes d’educació emocional. 

Estem pendents de saber  el cost i la disponibilitat. Es planteja de fer-la al Pavelló de 

Suècia i oberta a tothom. 

- Es va anar a parlar amb la direcció de l’Institut arrel del tema del WIFI i ordinadors. La 

resposta obtinguda és que ja disposen de dues línies de WIFI i no existeixen problemes 

de connectivitat. Tampoc els sembla que necessitin nous ordinadors. Des de l’APA es 

va deixar oberta l’oferta de suport econòmic per si es requereix nova inversió o millora 

de la qualitat del WIFI a fi que cap alumne es quedi sense poder  treballar en 

condicions en hores lectives i/o no es  disposi de material en prou bones condicions i 

calgui i/o es demani que es porti el material des de casa, ja sigui mòbil, tauleta,... cal 

estar atents perquè això no passi. 



Es va informar que enguany no es farà la fira d’entitats promoguda des de l’APA i 

realitzada el curs passat. 

La direcció va informar que aquest proper dia 1 de maig, a la fira hi haurà un estant 

amb informació de l’Institut. 

 

6.- Comissió de llibres. 

S’informa en referència a la darrera reunió feta amb el nou delegat de Iddink. Van fer 

un resum de com van anar les vendes de llibres del curs passat. Els llibres de compra 

van superar les vendes de ECO Books (llibres socialitzat). L’anterior contracte amb 

Iddink establia un 10% dels ingressos de la venda de llibres ECO per l’APA i un 0% en 

llibres nous. Ara cal estudiar quin nou acord es pren de cara a signar nou conveni amb 

Iddink, ja que això es pot modificar i demanar que es pagui un 5% en cada modalitat de 

llibres. Es demanarà major informació a Iddink i s’acabarà de valorar el tema abans de 

prendre cap acord.  

Al mateix tractar el tema de llibres es parla de la possibilitat de poder aportar com a 

APA un import per la compra d’un llibre de lectura o pel suport d’una excursió per 

aquells alumnes que són socis de l’APA. S’acorda per a la propera reunió que des de 

tresoreria es valori quines possibilitats hi ha a nivell econòmic i es pugui acabar de 

valorar el tema referent a com es vol i es pot donar suport a tots els socis. Ja sigui en 

forma d’aportacions o millores individuals, (suport ec. en llibres, excursions...) o de 

manera col·lectiva (llibres, pel·lícules, xerrades, material informàtic pel centre,...). 

 

7.- Comissió de bloc. 

No es destaca informació. 

 

8.- Precs i preguntes. 

En referència al pagament de les revistes per l’Institut, s’acorda que les pagarà la 

bibliotecària directament amb els imports econòmics de les fotocòpies. Passarà 

comptes amb els tresorers. 

 

 

I sense més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 23:15 hores. 

 

 

 

 

V i P. El President.     La secretària. 

David Coma.      Gemma Soler. 

 

 


