ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’AFA DE L’INSTITUT GUILLEM DE BERGUEDÀ,
CELEBRADA EL DIA 5 D’OCTUBRE DE 2022
A Berga, el dia 5 d’octubre de 2022, a les 19:10 hores, té lloc la reunió ordinària de la Junta,
convocada prèviament i realitzada presencialment a l’aula de 4t C del IES Guillem de Berguedà.
Assisteixen presencialment: Eduard Barcons, Mònica Pagerols, M. Josep Rubio, Rosa Vilardaga i
Raquel Pujols.
S’excusen: Jordi Torrabadella , Alba Boix, Dolors Vargas, Anna Romera, Cris na Arnau, Marcial
Adam, Inès Boix, Dolors Camprubí, Jaume Vegas, Aleix Cutal, , Anna Vilar.
Equip direc u: Ferran Camprubí, Arnau Garreta, Mercè Garriga, Joan Saguer.
ORDRE DEL DIA:
1.- Acta anterior
2.- Pe cions de l’Equip educa u a l’AFA i exposició de pe cions.
3.- Pot solidari
4.- Consell Escolar
5.- Ges ó llicències llibres digitals
6.- Torn de preguntes
1.- Aprovació de l’acta anterior
S’informa que l’acta de la reunió de la reunió anterior ha estat penjada en un drive compar t.
2.- Pe cions de l’Equip educa u a l’AFA
Presentació del membres assistents de l’AFA i exposició de les línies de treball que es volen
seguir.
Agraïment del director del centre al treball de l’AFA, ressaltant el tema de la funció de la
biblioteca, la col·laboració amb les ac vitats espor ves (natació) i l’expressió escrita.
Exposició de pe cions:
●

●
●

●

Actualment el centre té 33 ordinadors en préstec per alumnes amb necessitats, es
comenta que seria necessari obtenir uns 10 ordinadors per tal de poder-los oferir, cada
un d’ells pot tenir un cost de 300 euros aproximadament. Des de l’AFA es comenta que
es mirarà com solucionar aquesta problemà ca.
Falta d’espais, adequació pis conserge per tal d’encabir aules ho ha de resoldre el
Departament d’Educació però està paralitzat.
Orientació als alumnes, APP “unportal.cat” orientació (800 euros anuals que
actualment els costeja el centre), el centre mirarà de fer una xerrada a les famílies
sobre aquest tema i amb els alumnes tallers amb el Pere Casas amb els quals l’AFA ja fa
dos anys que hi col·laboren.
Xerrada a les famílies sobre l’ús de xarxes socials, ús de mòbils i ordinadors.

Finalment es decideix que des del centre es farà una llista de les propostes, les exposades i les
què considerin necessàries, per tal que l’AFA pugui treballar en resoldre-ho.

3.- Pot solidari
Els professors aporten diners de forma voluntària per tal de poder ajudar als alumnes amb
necessitats que no poder realitzar algunes ac vitats.
Actualment tenen 177 euros.
Es decideix que l’AFA buscarà una formula per ampliar aquest pot solidari.
4 .- Consell Escolar
El Jordi Torrabadella, no ha pogut assis r a la reunió, però ens ha fet arribar el resum dels
temes tractats i aprovats al Consell Escolar:
-Aprovació memòria del curs 2021-2022
-Aprovació Programació General Anual (PGA) 2022-2023
-Presentació sor des i ac vitats extraordinàries que es fan a l’IES
5.- Ges ó llicències llibres digitals
S’ha exposat però s’ha decidit que és té que valorar bé abans de fer cap més pas.
6.- Precs i preguntes.
Des de l’AFA es demana a l’Equip Direc u com es pot ajudar a les famílies nouvingudes, es
comenta que el centre esta amb el Projecte AFEX.
Es decideix que s’intentarà incloure una família nouvinguda.
I sense més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 20:55 hores.

V i P. La Presidenta
Dolors Camprubí Minoves

La Secretària
Inès Boix Rotllan

