
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’AFA DE L’INSTITUT GUILLEM DE BERGUEDÀ, 
CELEBRADA EL DIA 3 D’OCTUBRE DE 2019 
  
A Berga, el dia 3 d’octubre de 2019, a les 21:00 hores, té lloc la reunió ordinària de la Junta, 
convocada prèviament.  Assistents: Lluís Carreras, Núria Aranda, Jordi Campà,  Àngels Gordillo, 
Maria Cervantes, Sara Jové, Jordi Simón i Cristina Arisó. 

 
ORDRE DEL DIA:  
1.- Aprovació de l’acta anterior 
2.- Planificació curs 2019/20 
3.- Xerrada sexòloga / psicòloga als alumnes 
4.- Col.laboració AFA activitats esportives centre 
5.- Quota armariets (fiança) 
6.- Reunió Consell Escolar 
7.- Assemblea general ordinària 
8.- Enquesta de qualitat als alumnes 
9.-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.- Planificació curs 2019/20. 
Com a qüestions immediates, es va dir que: 
a)calia fer les eleccions pels nous membres de la Junta de l’AFA.  I en aquest tema, es va 
acordar: Que s’hauria d’escollir un pare/mare de cada classe de 1r i 3r d’Eso i de 1r de 
Batxillerat, per tal de que hi hagi un representant de cada classe. Fins ara, només era un 
representant de cada curs, sense tenir en compte si quedava representada cada classe; però 
atesa la petició efectuada per una mare en la darrera Assamblea General, i atès que era viable i 
millor, es va acordar que a partir d’ara es faria així. I com sigui que la duració dels càrrecs és de 
dos anys, quedarà un membre de cada curs; i a partir de l’any vinent també de cada classe.  Es 
cuida de gestionar tot el tema de les eleccions, el bibliotecari. Només poden votar i ser votats 
els socis de l’AFA. Es posarà a tothom a la llista, per simplificar el tema, i si surt algú que ja ha 
estat membre de la Junta, es pot excusar. 
 
b)es va parlar del tema bibliotecari: es va informar que el Carles fa 2’40 hores cada dia. I que la 
resta l’ha d’assumir el centre, però que no consta que ho faci. I es va informar que la gestoria 
deia que cal contractar un Pla de Prevenció de Riscos Laborals i una Assegurança d’Accidents 
pel bibliotecari. Es va decidir que el Jordi Simón contactaria amb la FAPAC per informar-se al 
respecte abans de prendre cap decisió. 
 
3.- Xerrada sexòloga / psicòloga als alumnes. 
S’acorda de fer la xerrada amb la sexòloga/psicòloga Helena Galé, destinada aquest cop als 
alumnes, però està pendent de determinar i concretar dia, etc. 
 
4.- Col.laboració AFA activitats esportives centre. 
S’acorda que l’AFA col·laborarà amb les activitats esportives del centre. En concret, es 
destinaran 5€ per alumne que sigui soci de l’AFA, en l’activitat de piscina, que faran al Tossalet 
els alumnes de 3r d’Eso i 1r de Bat, durant les hores d’Educació Física, durant el segon 
trimestre. Es demanarà al centre que informi a les famílies de la col·laboració de l’AFA. I també 
s’acorda que en l’Assamblea General s’hauria d’explicar i informar a les famílies. 



5.- Quota armariets (fiança). 
De cara al curs vinent, es queda que la quota d’armariets, sigui de 30 euros: 18€ de fiança + 
12€ del servei que cobra l’AFA. Si algú no torna la clau, ens quedem amb la fiança de 18€, i així 
es cobreix el cost de canviar el pany, que val 17€. 
 
6.- Reunió Consell Escolar. 
1. Informacions inici de Curs 
Es comenta que a l’engegada de curs han faltat professors els primers dies. 
La Jubilació del Pere Camprubí 
Es comenta que hi ha 2 alumnes amb mancances greus, i que el CIEI ( educació inclusiva) hi ha 
1.5 professors i també hi hauria d’haver un educador, i que per falta de pressupost, no hi és. 
Un dels objectius d’aquest any és reduir la brutícia dels patis i de les classes; han entregat als 
alumnes un Boc&Roll per tal d’eliminar plàstics i papers d’alumini. Es programarà unes 
xerrades i exposicions sobre els plàstics 
2. Programació General Anual 
Programació General Anual (PGA): document d’ús intern del centre, on es marquen els 
objectius del curs, indicadors.... 
a)      Millora dels resultats educatius 
b)      Millora de cohesió social 
c)       Projecte pro-bulling 
d)      Millorar la comunicació amb les famílies 
e)      Abans de Nadal, els tutors han de rebre a totes les famílies. 
3. Aprovació de les sortides per aquest curs 
a)La setmana vinent hi ha la sortida de Francès a Carcassone. 
b) 8-9 juny 1 ESO van de colònies 
c) 8-9 Juny 2 ESO van a Platja d’Aro 
d) 16-20 Març hi ha l’intercanvi a Bordeus 
e) els d’angles aniran a Malta ( mes econòmic) que no pas la sortida de l’any passat a Irlanda. 
4. Altres informacions 
-Els Màsters per fer de professor s’hauran de realitzar en centres aprovat reconeguts per la 
Generalitat. Es vol unificar centres i fer un programa juntament amb la universitat. Això 
interessa al centre i es decideix que s’hi acollirà. 
-El dia 27 hi ha vaga “ Canvi Climàtic”. Es preveu una tardor moguda pel que fa a les vagues. En 
comptes d’aprovar la vaga, es proposava fer activitats reivindicatives al centre, no obstant els 
alumnes havien demanat tots els permisos correctament 
-L’ajuntament ha fet entrega de llibres a la biblioteca sobre les plantes de Queralt 
 
7.- Assemblea general ordinària. 
Es decideix de celebrar l’Assamblea General Ordinària el dia 21 de Novembre de 2019, a les 
21:00 hores. Cada Comissió haurà de preparar un resum, que s’haurà de penjar a prezi.com 
amb usuari apaiesguillembergueda@gmail.com i contrasenya administrador 1.  
Abans de l’Assamblea, però, farem una darrera reunió prèvia. 
 
8.- Enquesta de qualitat als alumnes 
Es va acordar positivament l’enquesta presentada. I es va decidir de que el Carles Navarro ho 
penjaria al “google enquestes”. Que seria anònima. I que l’ensenyarem abans al Ferran. 

 
9.- Precs i preguntes.  
I sense més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 22:30 hores.  

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