
 ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’AFA DE L’INSTITUT GUILLEM DE BERGUEDÀ, 
 CELEBRADA EL DIA 14 D’OCTUBRE DE 2021 

 A  Berga,  el  dia  14  d’octubre  de  2021,  a  les  20:00  hores,  té  lloc  la  reunió  ordinària  de  la  Junta, 
 convocada  prèviament  i  realitzada  presencialment  a  la  biblioteca  de  l’ins�tut  Guillem  de 
 Berguedà. 

 Assistents: 
 Dolors Camprubí, Carles Navarro, Marcial Adam, Enric Barrios, M. Josep Rubio, Susanna Bardés 
 i Inès Boix. 

 S’excusen: Clara Mangot, Anna Vilar, Cris�na Arnau, Aleix Cutal, Dolors Vargas, Jordi Ruiz i 
 Albert Surinyac. 

 Ordre del dia: 

 1. Eleccions a la junta de l’AFA. 
 2. Tallers, xerrades i jornades a l’ins�tut 
 3. Auxiliar de conversa d’anglès. 
 4. Recuperació dels armariets pels alumnes. 
 5. Baixa Carles Navarro. 
 6. Reunió amb l’Equip Direc�u i presentació de totes les propostes. 

 1. Eleccions a la junta de l’AFA. 

 El  Carles  Navarro  ens  informa  sobre  l’estat  del  nombre  de  socis  de  l’AFA.  Actualment  hi  ha  453 
 famílies  que  formen  part  de  l’AFA  d’un  total  de  568  alumnes  que  té  el  centre.  Cal  tenir  en 
 compte  que  hi  ha  famílies  amb  més  d’un  fill  al  centre  que  paguen  només  una  quota.  Ens  diu 
 també  que  hi  ha  hagut  algunes  baixes  que  corresponen  a  alumnes  que  han  deixat  el  BAT  i  que 
 ja  havien  pagat  la  quota  de  l’AMPA.  Decidim  que  sigui  la  direcció  del  centre  qui  determini  la 
 possible devolució de la quota en cas de reclamació per part de les famílies. 

 També  voldríem  saber  si  l’AFA  podria  enviar  directament  correus  massius  a  totes  les  famílies  de 
 l’AFA. 

 Pel  que  fa  a  les  eleccions,  el  Carles  ens  informa  que  els  llistats  ja  estan  preparats  i  repar�ts  als 
 tutors  i  tutores  de  cada  classe  i  que  alguns  ja  s’han  donat  als  alumnes  i  altres  es  donaran  en  la 
 propera sessió de tutoria. 

 Comentem  que  estaria  bé  avançar  aquest  procés  d’elecció  de  les  famílies  de  la  junta  de  l’AFA. 
 La  Susanna  proposa  que  pogués  fer-se  ja  aquesta  votació  el  dia  de  la  reunió  de  pares  d’inici  de 
 curs,  ja  sigui  en  format  paper  si  la  reunió  fos  presencial  o  amb  un  Google  formulari  si  fos 
 virtual.  El  Carles  ens  explica  que  ell  està  pendent  del  llistat  d’alumnes  i  que  no  se  li  entreguen 
 fins  més  endavant.  Es  parlarà  també  amb  la  direcció  del  centre  per  tal  de  saber  si  podria  ser 
 possible fer aquesta votació en la reunió d’inici de curs. 

 2. Tallers, xerrades i jornades a l’ins�tut. 

 Ens  semblaria  interessant  reprendre  els  tallers  i  les  xerrades  a  l’ins�tut.  Les  propostes  són  les 
 següents: 



 1. Xerrades del Pere Casas a 4t d’ESO i a 2n de BAT. 
 2.  Xerrada  informa�va  sobre  el  projecte  de  treball  i  implicació  en  temes  socials  en  un  entorn 
 d’intercanvis  en  anglès.  L’Enric  Barrios  va  passar  aquesta  informació  pel  grup  de  Whatsapp  i 
 ens va semblar interessant. 
 3.  Jornades  de  cinema  dirigides  a  recaptar  diners  per  possibles  sor�des  de  final  de  curs.  Ja  se 
 n’havia parlat anteriorment i la Maria Cervantes es proposa per ges�onar-ho. 
 4. Tallers sobre afec�vitat i sexualitat que sembla que es tracten massa poc a l’ins�tut. 

 3. Auxiliar de conversa d’anglès. 

 L’Equip  Direc�u  va  demanar  al  juny  col·laboració  a  l’AFA  per  tal  de  poder  disposar  d’un/a 
 auxiliar  de  conversa  d’anglès.  L’Anna  Vilar,  com  a  mestra  de  l’escola  d’Avià,  on  ja  tenen 
 experiència  des  de  fa  anys  amb  la  sol·licitud  d’auxiliars  de  conversa,  es  va  encarregar 
 d’informar-se  sobre  què  calia  fer  per  poder  tenir  l’auxiliar  al  centre  durant  aquest  curs. 
 Malauradament  aquest  curs  no  podrem  tenir  l’auxiliar,  perquè  la  sol·licitud  s’ha  de  fer  al  febrer, 
 per tant cal tenir-ho present si es vol demanar de cara al curs  2022-2023. 

 4. Recuperació dels armariets pels alumnes. 

 Davant  les  queixes  que  els  alumnes  porten  un  pes  excessiu  a  les  seves  maletes,  es  vol  demanar 
 a l’Equip Direc�u que l’AFA pugui tornar a ges�onar el lloguer dels armariets. 

 5. Baixa Carles Navarro. 

 El  Carles  ens  informa  que  haurà  d’estar  de  baixa  un  temps  per  una  operació.  Ell  ja  té  intenció 
 de  parlar  amb  l’Equip  Direc�u  sobre  com  es  cobrirà  la  seva  baixa.  En  la  reunió  de  dijous  surten 
 dues propostes: 
 1. La Maria Josep Rubio s’ofereix a estar diàriament a la biblioteca durant l’hora del pa�. 
 2.  Hi  podria  haver  la  possibilitat  que  algun  alumne  del  centre  fes  les  hores  corresponents  al 
 Servei Comunitari a la biblioteca de l’ins�tut. 

 6. Reunió amb l’Equip Direc�u i presentació de totes les propostes. 

 Acabem  la  reunió,  acordant  que  el  Carles  demanarà  poder  fer  una  reunió  entre  alguns 
 membres  de  l’Equip  Direc�u  i  alguns  de  l’AFA,  per  tal  de  presentar-los  totes  les  propostes 
 tractades anteriorment, que a mode de resum, serien les següents: 

 1.Retorn  de  quotes  de  famílies  d’alumnes  que  han  deixat  el  centre  poc  després  de  l’  inici  de 
 curs. 
 2.Possibilitat d’avançar el procés d’elecció dels membres de la junta de l’AFA. 
 3. Possibilitat d’enviar correus massius a les famílies que formen part de l’AFA. 
 4. Possibilitat de fer tallers, xerrades i jornades a l’ins�tut. 
 5. Auxiliar de conversa d’anglès pel curs vinent. 
 6. Ús dels armariets. 
 7. Ges�ó de la subs�tució del Carles a la biblioteca. 

 I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 21:15 hores. 

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


