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CURS 2021-2022 

 
ASSEMBLEA GENERAL 

 
ACTA Núm. 75 

 
Associació de Mares i Pares d’alumnes 
de l’Institut Abat Oliba de Ripoll 
Ctra. de Barcelona, 57 
17500 Ripoll 
NIF: G17269499 

 
 
DIA I HORA: 
 
Dilluns 20 de setembre a les 20.00h 
 
 
LLOC: 
 
Sala virtual de conferències a través de l’aplicació Google MEET (seguint les normes 
reguladores de la Covid-19). 
 
 
ASSISTENTS: 
 
Presidenta: Cristina Escutia Donaire 
Secretaria: Ruth Valle Rexach 
Vocals: Núria Cassaseca Sans, Maria de les Neus Claret Coma, Josep Maria 
Cuadrado Comamala, Gemma Martínez Serrat, Íngrid Silva Lidon, Cristina Tarré 
González, Noemí Torner Begara. 
 
Assisteix també: 
Joan Maria Roig Altés, director de l’Institut. 
 
S’ha excusat d’assistir: 
Eva Bosch Rodríguez, Montse Devesa Pla, Xavier Farrés, Daniel Vilaseca (secretari 
de l’Institut). 
 
No assisteixen: 
Imma Rull, Mercè Serra 
 
NOTA: 
 
L’Assamblea General ha comptat amb 21 participants: 9 membres de l’AMPA, 1 
membre de l’equip directiu de l’Institut i 11 pares. Els pares assistents són: Inga Drake 
Martín, Roser Sala, Marta Perramon Corcoy, Jordi Casals, Fina Jordà, Najat Zidane, 
Isaac Bolívar, David Subirana, Mohamed Mohna Kenni, Núria Torner Bergara i 
Elisabet Pérez Vico. 
_____________________________________________________________________ 



AMPA INS ABAT OLIBA - RIPOLL. CURS 2020-2021.JUNTA ORDINÀRIA. ACTA Núm. 75 

AMPA Ins Abat Oliba  Pàgina 2 de 6 
Acta núm. 75 / Curs 2021-22 

ORDRE DEL DIA 
 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 29 d’agost de 2021. 
 
Els assistents donen per aprovada l’acta anterior per unanimitat. 
 
 
2. Aprovació de la renovació parcial de la Junta Directiva: Presidència, 
Secretaria, Tresoreria i Vocalies. 
 
Renovació dels càrrecs desprès de 4 anys de possessió en el càrrec: 
 
S’aprova la renovació parcial de la Junta directiva amb el vot per unanimitat de tots els 
assistents. 
 
A Tresoreria fa baixa Núria Casaseca Sans i alta Gemma Martínez Serrat. 
 
A Secretaria fa baixa Eva Bosch Rodríguez i alta Ruth Valle Rexach. 
 
 
3. Presentació de l’AMPA. Canvi a AFA i aprovació Estatuts. 
 
L’AMPA ara mateix són 14 membres. 
 
La Presidenta fa una breu explicació del que és l’AMPA: 
 
El que pretèn l’AMPA és que totes les famílies participin de les activitats i actes de 
l’Institut de manera conjunta amb el professorat, direcció i consell escolar. També dona 
suport al claustre, a l’Institut i als alumnes. 
 
Quan als alumnes, l’AMPA col·labora en sortides, actes, activitats, etc., tant a nivell 
econòmic com a nivell d’organització de les activitats. 
 
L’AMPA fa de canal de comunicació entre els pares i l’Institut. Es fa menció dels 
canals que es podem emprar: correu electrònic, telèfon i web.  
 
L’AMPA fa la funció de representació dels pares davant l’Institut. 
 
L’AMPA promou activitats de formació: xerrades pels alumnes, pels pares,... 
 
L’AMPA col·labora amb el projecte educatiu. 
 
L’AMPA col·labora amb les decisions i en les despeses eductives del centre. 
 
L’AMPA col·labora en les extraescolars. Quan a l’extraescolar de reforç, desprès de la 
preavaluació es veuran les necessitats dels alumnes i es passarà una enquesta per 
saber si els pares estan interessats en alguna cosa. 
 
També ha fet menció que aquest any la quota de l’AMPA ha estat de 14 euros, la 
meitat del que es cobrava els altres anys, això ha estat degut a la reducció d’activitats 
per la pandèmia i que ja es compta amb un romanent que ho permet. 
 
La presidenta explica que l’AMPA es reuneix 1 cop al mes de manera virtual, 
normalment els diumenges a les 19:00h. Les reunions tracten de qüestions que 
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s’hagin plantejat des del centre. També fa saber que forma part del grup de 
l’Ajuntament on hi ha totes les AMPES de Ripoll, on es fan activitats i xerrades en 
conjunt. 
 
Canvi a AFA: 
 
La presidenta informa que: 
 
El canvi es fa per una qüestió de gènere, a més el logotip està desfasat. El canvi es fa 
a través d’una gestoria que farà els tràmits. 
 
Aprovació nous Estatuts: 
 
S’ha de renovar Estatuts, aquests s’han presentat a la junta que els ha donat per bons 
(s’informa als assistents que si volen, l’AMPA els hi enviarà per tal que els revisin). 
Tots els pares tenen dret a tenir els Estatuts. 
 
S’aproven els nous estatuts per unanimitat. 
 
 
4. Salutació equip directiu. 
 
Direcció agraeix la participació a l’Assemblea i dedicació dels membres de l’AMPA i el 
treball conjunt i la col·laboració estreta i el suport en les activitats que es fan en el 
centre. 
 
Anima a tots els assistents a ser membres actius de la junta de l’AMPA i agraeix als 
assistents haver-se connectat a l’Asemblea 
 
 
5. Serveis. Extraescolars. 
 
Es volen recuperar les classes de repàs d’extraescolars amb grups reduïts. 
 
 
6. Aprovació de l’Estat de Comptes curs 2020-21. 
 
Es presenta Núria Casaseca com a Tresorera i ens informa que el curs 2020-21 va ser 
atípic ja que no es van fer un munt d’activitats. Així doncs els ingressos 16.600,00 € 
(quotes de l’AMPA) van estar molt per sobre de les despeses 5.796,00 €, tal i com 
podem apreciar en el quadre adjunt: 
 
Com a despeses han baixat les comissions i despeses del banc que eren molt altes i 
també tenim despeses de gestoria, retencions de persona, celebracions de final de 
curs,...  
 
Cal senyalar que les tres fonts amb pedals (1.960,00 €) resten pendents de pagament 
a data d’aquesta reunió, ja que encara no estan col·locades. 
 
Presentem adjunt el quadre resum per partides: 
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Es presenta també el pressupost per al curs 2021-22. Es presenta un pressupost 
ordinari de despeses que ja es tenien abans del COVID i un pressupost extraordinari 
amb partides noves. (Adjuntem el quadre). 
 

 
 
Es fan comentaris: 
 
Ruth Valle comenta si també es farà aportació pel viatge de 3r d’ESO a Irlanda ja que 
en una reunió alguns pares van queixar-se que l’import era molt alt i que per algunes 
famílies era difícil de poder assolir. 
 
Núria Casaseca contesta que no s’ha fet mai abans aportació per aquesta activitat, 
però que se’n pren nota. 
 
La presidenta diu que tots els cursos han de rebre els mateixos recursos. 
 
Núria Casaseca diu que intentarà que tots els cursos rebin algun tipus d’ajuda. 
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La presidenta diu que es decidirà a la reunió de junta ordinària. 
 
Neus Claret demana per el romanent d’exercicis anteriors i Núria Casaseca informa 
que l’AMPA disposa d’un romanent acumulat de 70.000,00 € que s’ha de gastar en 
projectes ben invertits. 
 
El Director de l’Institut, Joan Maria Roig, diu que hem de reflexionar conjuntament en 
què hem de fer despesa i recorda que el curs vinent hi haurà aprovada la Nova Llei 
d’Educació que portarà canvis en molts aspectes, entre ells el canvi de llibres de text i 
la seva sociabilització i serà necessària la col·laboració de l’AMPA. 
 
 
7. Canals de comunicació amb les famílies. 
 
La presidenta informa que els canals són: 
 

1. Correu electrònic de l’AMPA: ampaabatolibaripoll@gmail.com 
2. Telèfon del centre: 972 70 11 50 
3. Lloc web: https://www.insabatoliba.cat, seleccionant l’opció “CONTACTE” i 

redactant el missatge. 
4. Instagram: @ampaabatolibaripoll 

 
 
8. Desenvolupament de projectes i serveis futurs. 
 
S’anirà informant de projectes i de serveis futurs. 
 
 
9. Bicibus – Projecte. 
 
S’informa que Íngrid Silva és la representant de l’AMPA al Consell Escolar. El dia 22 
de setembre té la reunió per el nou projecte Bicibus. En aquest projecte els nens 
aniran a l’escola en bicicleta acompanyats d’uns monitors que els esperaran en un 
punt del poble per acompanyar-los fins a l’Institut. Quan se’n tinguin més noticies es 
faran saber per mitjà de l’Institut que és qui té tots els contactes dels alumnes. 
 
 
10. Precs i preguntes 
 
Es presenta Isaac Bolívar, pare d’una nena de 1r de Batxillerat de Ribes de Freser que 
comenta 2 dues coses: 

1. Com s’ha de pagar la quota de l’AMPA: 
La presidenta li fa saber que aquest import ja l’ha pagat ja que els 14 € anaven 
inclosos amb el pagament dels llibres. 

2. Es queixa que el transport escolar no està subvencionat i demana com es 
podria pressionar per sufragar-ne una part. 
La presidenta li proposa presentar un escrit al Consell Comarcal. El director del 
centre li proposa demanar la beca de Transport del Ministeri i li fa saber que és 
un tema extensiu a tot el Territori. Inga Drake penja l’enllaç per sol·licitar les 
beques, tot i que el director diu que també el trobarà penjat al web del centre. 
La presidenta de l’AMPA diu que mirarà de gestionar-ho si li envia un correu 
electrònic a l’AMPA. Issac Bolívar diu que no pot accedir a les beques, pel 
tema del ingressos que han de ser molt mínims i no és el seu cas. 
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Es demana per si alguna persona dels assistents volen col·laborar amb l’AMPA com a 
vocals: 
 
Es presenten 3 persones voluntàries per formar part de l’AMPA de l’Institut Abat Oliba: 
 
Núria Torner Begara 
Inga Drake Martín 
Mohamed Mohna Kenni 
 
Finalitza la reunió a les 21 hores 3 minuts. 
 
 
 
Ripoll, reunió virtual a les 20.00h del 20 de setembre de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cristina Escutia       Ruth Valle Rexach 
Presidenta        Secretària 


