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

CELEBRADA EL DIA 7 DE JUNY DE 2017. 

A Berga, el dia 7 de juny 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, Rosa Ma. Perarnau, Sílvia Casas, Teresa Sala, Glòria Esquius i Gemma 

Soler. 

Excusen la seva absència: Susana Tomàs, Josep Macià, Anna Picas i, Mercè Oña, Dolors 

Santmartí. 

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 l’acta de cloenda de 2n de Batxillerat, en el qual es va convidar als membres 

de l’APA. 

  

3.- Informe de Tresoreria. 

S’informa que la conferència de Ferran Salmurri va suposar un cost de 400€.  

Aquests dies de juny s’estan retornant els 12€ de les guixetes. Actualment es cobren 

36€ per guixeta. Quan es retornen les claus si està tot en bon estat, es retorna la fiança 

de 12€.  

Es debat el tema del cost de les guixetes. Per àmplia majoria s’acorda abaratir aquest 

import quedant amb 12€ de lloguer i 12€ de fiança per aquest curs vinent.  

S’han pagat els 116€ pel tema “escola Pública”. 

S’han pagat tintes d’impressora, i actualment queden 26.675€. 

 



4.- Consell Escolar. 

La persona que n’informa no ha pogut assistir a la reunió i es desconeix si hi ha hagut 

nova reunió de Consell Escolar. 

 

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

Es valora de manera positiva la xerrada que es feu el passat 12 de maig amb en Ferran 

Salmurri com a ponent i sota el títol de: aprendre a educar en la felicitat. De cara al 

proper curs es parla de buscar alguna nova xerrada d’interès per a pares i mares o pels 

alumnes però de cara al 2n trimestre. Es parla que en general es troba a faltar una 

tutoria més informativa sobre les optatives més adients en cada cas i la seva 

continuïtat a mesura que es va avançant en l’ESO i sobretot a BAT. 

 

6.- Comissió de llibres.  

 

Referent al contracte ja està acordat i cal signar-lo. L’acord és de què retorni a l’APA un 

5% en els ecobooks, i un 5% en llibres nous, en funció del volum de vendes que tingui 

Iddink. En els llibres reutilitzats hi haurà un 60% de dte. També s’ha acordat que si hi 

ha un 10% de llibres que s’entreguen en mal estat es pugui rescindir el contracte. 

El dia 20 de juny vindrà una persona d’ Iddink a informar de la venda de llibres tot 

aprofitant la reunió de pares d’alumnes nous. 

Enguany sembla que les comandes s’entregaran a domicili. 

Cal aclarir bé amb Iddink que donin una informació clara als pares de com fer dues 

comandes de llibres en cas de dos germans o més i no haver de pagar dues vegades la 

quota de l’APA. L’any passat va ser possible fent el pagament per transferència 

bancària. 

El retorn dels llibres d’aquest curs serà el 26 de juny a la biblioteca de l’ Institut. Caldrà 

portar l’albarà de retorn amb els llibres que s’hi indiquen i esborrats si és el cas. 

 

7.- Comissió de Bloc. 

Es manté actualitzat. Es penjarà una nota recordant que cal retornar els ecobooks en el 

dia indicat, nets i en les mateixes condicions que es van rebre. 

 

8.- Precs i preguntes. 

No s’acorda data per nova reunió, ja que dependrà de si hi ha temes per convocar-la al 

mes de juliol. Sinó ja es farà de cara al mes de setembre. 

 

I sense més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 22:15h. 

 

 

V. P. El President.      La Secretària. 

David coma i Salvans.     Gemma Soler i Pujals. 


