
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’AFA DE L’INSTITUT GUILLEM DE BERGUEDÀ, 
CELEBRADA EL DIA 6 DE JUNY DE 2019 
  

 
A Berga, el dia 6 de Juny de 2019, a les 21:00 hores, té lloc la reunió ordinària de la Junta, 
convocada prèviament.  

 
Assistents: Lluís Carreras, Jordi Campà, Àngels Gordillo, Glòria Guitart, Maria Cervantes, Joana 
Armengou, Jordi Simón, Gemma Bajona, Eva Costa, Sara Jové, Anna Bernet i Cristina Arisó. 

 
ORDRE DEL DIA:  
1.- Aprovació de l’acta anterior. 
2.- Contractació bibliotecari curs 2019/20. 
3.- IDDINK 
4.- Contingut de la reunió del Consell Escolar 
5.- Previsió d'inversions curs 2019/20 
6.- Precs i preguntes. 

 

 
1.- Aprovació de l’acta anterior.  
Previ enviament per correu electrònic de l’acta a tots els membres de la Junta, i no havent-hi 
cap pregunta al respecte, s’aprova per unanimitat dels assistents i sense esmenes, l’acta 
anterior.  

 
2.- Contractació bibliotecari curs 2019/20. 
Es decideix entre els assistents que el Carles Navarro estigui contractat 500 hores anuals, 
durant els 200 dies lectius. Durant el curs escolar, que realitzi la seva tasca laboral durant dues 
hores i mitja, de 10 a 12:30h, per tal de que cobreixi els dos patis. Caldrà que el centre es 
comprometi a fer la resta. Els dies que no hi hagi alumnes, el Carles podrà fer vacances, i així es 
compensaran les hores de més que faci durant el curs amb aquests dies de vacances. 

3.- IDDINK 
 Es comenta que durant el curs escolar 2017-2018, IDDINK va reportar a l’APA uns 2.185 euros; 
i que pel curs 2018-2019, seran de 1.650’00 euros per l’AFA. 

4.- Contingut de la reunió del Consell Escolar 
“1.-JORNADA CONTINUADA. Tot i que s’aprova la jornada continuada de 8 matí a ¾ de 3 tarda, 
es comenta que, no passa sovint, però més del desitjable, els autobusos es retarden més del 
compte. De vegades avisen per Whats als propis alumnes i no al centre.. això fa que alumnes 
de pobles com  Sant Jordi o Vilada arribin molt tard per dinar a casa. Tenen previst tenir una 
reunió amb el Consell Comarcal a final de curs per parlar del tema. D’altra banda, amb la 
jornada continuada, baixa la conflictivitat al centre. 

2.-FESTES LLIURE DISPOSICIÓ curs 2019-2020: L’escola proposarà els següents dies, però no és 
definitiu, ja que cal acordar-ho amb els altres centres. 

- Divendres de Corpus 12 Juny 
- Tots Sants ( 31 Octubre) 
- Pont de la Puríssima  
- 30 abril ( 1 Maig) 
 



3.-INFORMACIONS FINAL DE CURS: Aquest curs han eliminat els exàmens de setembre i 
traslladar-ho al mes de juny. Aquests any serà una mica caòtic, ja que moltes activitats, les 
tenien planificades des de l’any passat 

El 7 de juny han de saber notes i que cal recuperar. 10 i 11 juny es seguirà horari habitual. 
12,13 i 14 exàmens de recuperació  i treball de síntesi.  27 juny notes finals 

Els alumnes de 4rt van a Roma, després del viatge han de tornar a l’escola. 

4.-MILLORA DEL PATI: La millora del pati te un pressupost de 40 mil euros, es vol fer en 2 fases. 

Es farà una pista amb formigó, per evitar que els nens es facin cremades al caure, i un altre 
pista amb asfalt ( no la poden fer amb formigó, per que es on entren els busos i ho fan malbé 
ràpidament. Entre les 2 pistes hi va una zona verda”. 

5.- Previsió d'inversions curs 2019/20 

Entre els assistents es convé que el més necessari seria parlar amb el Centre perquè es facin 
Tècniques d’Estudi i Orientació en estudis universitaris. A tal fi, es queda que la Comissió de 
Cultura mirarà pressupostos, perquè es tractaria d’una inversió que faria l’AFA al Centre. 
Queda pendent de concretar fins que se sàpiguen les empreses que ho podrien fer, la forma de 
fer-ho i el preu. 

6.- Precs i preguntes.  
Entre els assistents es comenta que hi ha problemes de comprensió en algunes classes de 
matemàtiques que imparteixen alguns dels professors de l’Institut. S’acorda que es farà una 
enquesta de qualitat, per saber quants alumnes van a classes de reforç, per poder extreure 
una conclusió sobre aquest tema. Abans de fer l’enquesta, s’haurà de parlar amb Direcció. 
 
I sense més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 22:15 hores.  

 

 

 

 

 

V i P. El President.       La Secretària  
Lluís Carreras i Sales      Cristina Arisó Tor 

 


