
 ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’AFA DE L’INSTITUT GUILLEM DE BERGUEDÀ, 
 CELEBRADA EL DIA 11 DE FEBRER 2021 

 A Berga, el dia 11 de febrer de 2021, a les 21:00 hores té lloc la reunió ordinària de la Junta, 
 convocada prèviament i realitzada a través de mitjans telemà�cs a causa de la COVID-19. 

 Assistents: 
 Dolors Camprubí, Clara Mangot, Carles Navarro, Enric Barrios, Susanna Bardés,  Anna Davins, 
 Aleix Cutal, Dolors Vargas, Cris�na Arnau, Anna Vilar, Crispí Ardid, M. Josep Rubio, Albert 
 Surinyac i Inès Boix. 

 S’excusa Jordi Ruiz. 

 Ordre del dia: 

 1. Presentar la nova junta de l’AFA i repassar les actuacions de cada comissió. 
 2.Torn de suggeriments i preguntes 

 1. Presentar la nova junta de l’AFA i repassar les actuacions de cada comissió. 

 Comença  parlant  la  M.  Josep  Rubio,  tresorera  de  l’AFA,  juntament  amb  el  Jordi  Ruiz,  que 
 expressa  els  seus  dubtes  sobre  la  tasca  exacta  que  ha  de  portar  a  terme  dins  l’AFA.  Sembla  ser 
 que  el  problema  és  que  l’AFA  no  disposa  de  les  claus  d’accés  al  banc  i  que  fins  ara,  la  Joana 
 Armengou,  exmembre  de  l’AFA  i  treballadora  de  l’en�tat,  ha  estat  l’encarregada  de  fer  aquests 
 moviments del banc. 
 Sorgeixen  dubtes  de  com  s’hauria  d’actuar  si  s’hagués  de  fer  algun  pagament  en  efec�u.  El 
 Carles  Navarro  comenta  que  altres  anys  es  necessitava  diner  en  efec�u  pel  retorn  de  l’import 
 de  les  guixetes.  Malgrat  això,  aquest  any  no  és  possible  el  lloguer  de  guixetes,  per  tant  no  es 
 preveu que es necessi� diner en efec�u. 
 S’acorda  que,  si  convé,  es  podria  demanar  al  Lluís  Carreras,  com  es  ges�onava  en  cursos 
 anteriors. 

 La  Susanna  Bardés  i  l’Anna  Davins  formen  part  de  la  Comissió  de  Llibres.  La  Susanna  explica 
 que  tenen  concertada  una  reunió  amb  una  empresa  de  ges�ó  dels  llibres  per  tal  de  poder 
 valorar  si  seria  convenient  un  canvi.  Sembla  ser  que  el  claustre  de  professorat  de  l’ins�tut  va 
 aprovar  l’ús  a  1r  d’ESO  d’una  única  llicència  digital  de  Vicens  Vives  per  treballar  les  diferents 
 assignatures,  i  aquesta  decisió  comporta  l’entrada  progressiva  de  les  llicències  digitals  a  tots  els 
 cursos. Això va ser ges�onat pel centre. L’AFA se’n va assabentar amb posterioritat. 

 Es  creu  oportú  poder  mantenir  una  reunió  amb  l’Equip  Direc�u  del  centre  per  parlar  de  si  hi  ha 
 la  possibilitat  que  l’AFA  pugui  col·laborar  en  el  pagament  de  les  llicències  digitals  i  per  proposar 
 que es pugui ges�onar la socialització dels llibres de lectura en paper també des de l’AFA. 

 Acordem  que  el  Carles  Navarro  parlarà  amb  el  Ferran  Camprubí,  director  del  centre,  per  trobar 
 una  data  en  què  es  reuneixen  l’Equip  Direc�u,  la  Comissió  de  Llibres  i  la  presidenta  de  l’AFA.  El 
 Carles ens informarà d’aquesta data. 

 Un  altre  tema  que  s’hauria  de  tractar  en  aquesta  reunió  seria  l’interès  per  part  de  l’AFA  a 
 millorar  la  connec�vitat  del  centre.  L’AFA  ja  va  proposar  pagar  una  xarxa  addicional  si  bé  sembla 
 ser que es necessita una autorització de Serveis Territorials que encara no ha arribat. 



 L’Enric  Barrios  explica  que  ell,  juntament  amb  l’Albert  Surinyac,  són  els  responsables  de 
 Comunicació.  S’encarreguen  del  manteniment  del  blog,  que  ara  mateix  no  està  massa  ac�u  i  a 
 la preparació de la presentació del resum anual de l’assemblea. 

 El  Carles  Navarro  ges�ona  els  correus  electrònics  de  l’AFA  i  comenta  que  van  arribar  correus 
 referents  a  possibles  ac�vitats.  El  Crispí  Ardid  i  l’Aleix  Cutal  diuen  que  fins  ara  ningú  de  l’an�ga 
 comissió  que  ara  ocupen  ells,  la  de  Cultura  i  Esports,  s’ha  posat  en  contacte  amb  ells  per 
 explicar-los quines tasques s’havien dut a terme i què s’hauria de fer a par�r d’ara. 
 S’acorda  que  el  Carles  parlarà  amb  la  Glòria  Guitart  per  tal  que  els  faci  arribar  aquesta 
 informació. 

 La  Clara  Mangot  és  la  vicepresidenta  i  la  seva  tasca  és  la  de  contactar  amb  l’AFFAC  (Associacions 
 Federades  de  Famílies  d’Alumnes  de  Catalunya)  i  actualitzar  les  dades.  El  Carles  li  passa  els 
 correus. La Clara ens fa saber que s’ofereix un curs online per a persones membres de les AFAs. 

 Es  parla  també  de  les  ac�vitats  que  es  fan  habitualment  al  centre  i  que  estan  organitzades  per 
 l’AFA.  Parlem  que  es  podrien  proposar  xerrades,  potser  més  endavant,  a  l’aire  lliure  i  respectant 
 els  grups  bombolla.  La  Comissió  decideix  que  es  miraran  si  es  podrien  reprendre  les  xerrades 
 que  fa  el  Pere  Casas.  Acordem  que  aquesta  informació  es  farà  arribar  també  a  l’Equip  Direc�u 
 del centre el dia de la reunió. 

 La  Dolors  Vargas  ens  informa  dels  temes  tractats  en  el  Consell  Escolar,  celebrat  el  mes  passat. 
 Els temes van ser els següents: 

 -  Enguany no hi haurà eleccions al Consell Escolar. 
 -  Valoració  posi�va  del  1r  trimestre  recalcant  una  bona  adaptació  de  l’alumnat  tot  i  les 

 mesures COVID. 
 -  Es van aprovar sor�des de l’alumnat a l’entorn. 
 -  Liquidació de comptes. 
 -  Es treballa per millorar la xarxa i el material informà�c. 
 -  L’alumnat de 3r i 4t d’ESO rebrà ordinadors del Departament d’Educació. 

 La  Inès  Boix  explica  que  està  en  tràmit  la  sol·licitud  de  renovació  de  la  nova  junta  de  l’AFA,  una 
 de  les  funcions  a  dur  a  terme  des  de  secretaria  ,  a  part  de  fer  l’acta  de  les  reunions  i  fer-les 
 arribar a tots els membres de l’AFA. 

 2. Torn de suggeriments i preguntes. 

 La  Susanna  explica  que  li  ha  arribat  informació  sobre  el  fet  que  alguns  alumnes  cremen  el  gel 
 hidroalcohòlic i això pot suposar un perill. 

 Parlem  també  de  la  periodicitat  de  les  reunions.  El  Carles  proposa  fer-ne  una  cada  dos  mesos  i 
 per  tal  que  sigui  àgil,  es  proposa  fer  arribar  a  la  presidenta,  els  temes  a  tractar  a  fi  que  ella 
 pugui  fer  l’ordre  del  dia.  La  propera  vegada  ens  tornarem  a  posar  en  contacte  després  de  la 
 reunió  amb  l’Equip  Direc�u.  Si  entretant  apareix  algun  altre  tema  que  sigui  important,  el 
 podem fer arribar a través del grup de Whatsapp. 

 I sense més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 21:30 hores. 

 V i P. La Presidenta  La Secretària 
 Dolors Camprubí Minoves  Inès Boix Rotllan 


