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CURS 2021-2022 

 
JUNTA ORDINÀRIA 

 
ACTA Núm. 76 

 
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: 
 
Diumenge 24 d’octubre a les 20.00h 
Hora inici: 19:30 / Hora finalització: 20:27 
 
 
 
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 (excusa assistència) 
Vocals:, Maria de les Neus Claret Coma, Josep Maria Cuadrado Comamala, Montse 
Devesa Pla, Gemma Martínez Serrat, Mohamed Mohra, Íngrid Silva Lidon, Cristina 
Tarré González, Imma Rull, Núria Tarré, Noemí Torner Begara. 
 
 
Assisteix també: 
Joan Maria Roig Altés, director de l’Institut i Eva Carbonell, professora coordinadora de 
les extraescolars. 
 
 
S’ha excusat d’assistir: 
Eva Bosch Rodríguez, Núria Cassaseca Sans, Xavier Farrés, Ruth Valle Rexach 
(secretaria de l’AFA), Daniel Vilaseca (secretari de l’Institut),  
 
 
No assisteixen: 
Mercè Serra 
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_____________________________________________________________________ 
ORDRE DEL DIA 
 
 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
 
Els assistents donen per aprovada l’acta anterior per unanimitat. 
 
 
 
2. Informació de l’equip directiu. Precs i preguntes AMPA/Direcció INS. 
 
El director informa de: 
 

 Demà dilluns s’entregaran les preavaluacions d’ESO, Cicles Formatius i 1r 
de BATX. 

 Tot està a punt per tal que s’iniciïn les extraescolars. Tan sols falta passar 
el link a les famílies. 
Des de l’AFA ja s’ha enviat enquesta (famílies ESO) per saber qui en 
necessita. L’AFA també demana al centre si hi hauria alumnes de 2n de 
BATX que fossin els que fessin aquestes classes d’extraescolar als seus 
companys d’ESO. Cobrarien 15h/h. El director i l’Eva Carbonell diu que en 
prenen nota. 

 Ha arribat l’auxiliar de Francès i ja s’ha incorporat a les aules. 

 En col.laboració amb la Diputació de Girona i una ONG es treballaran una 
Exposició sobre els ODS- Objectius de Desenvolupament Sostenible. 

 A 4t ESO també es treballarà en un projecte sobre la prevenció de 
l’Islamofòbia i la Gitanofòbia. Aquest projecte, a través de l’alumnat, caldrà 
que reverteixi fora del centre. 

 Quant al projecte Pati del centre està previst que al Gener es faci un procés 
participatiu per tal que les obres que calguin fer es puguin dur a terme a 
l’estiu. Ja s’enviarà informació a les famílies. 

 El centre ha invertit en material d’Educació Física en funció de les 
demandes del professorat d’aquesta matèria i també s’han arreglat altres 
estris que eren molt vells o podien ser perillosos. 

 S’informa que a finals de Novembre hi haurà eleccions al Consell Escolar. 
Ja es rebrà informació però cal començar a pensar en 2 representants de 
les famílies que faran falta i també en el fet que es farà un sorteig per ser a 
la mesa electoral del sector famílies. 

 
 
 
3. Propostes xerrades i activitats ESO, Batxillerat i Cicles. 
 
La Cristina Escutia proposa des de l’AFA portar a en Francesc de Cal XESC a fer una 
masterclass a l’alumnat del cicle de cuina i també diu que té contactes amb dos 
alpinistes (Nil Bohigas i en Torres) per si interessés que fessin una xerrada als que fan 
el Cicle de muntanya. S’ha pensat amb els de cicles perquè l’AFA poca cosa ha fet per 
ells al llarg d’aquests anys. 
 
En Josep Mª Roig ho veu bé però diu que li sembla que els de muntanya no són socis 
de l’AFA. Quant a la xerrada de cuina ho veu bé. Diu que anys abans ja havia vingut. 
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Des del centre proposen també un metereòleg que puja sovint a Camprodon 
 
 
 
4. La Caixa. 
 
Tema de La Caixa tenim problemes perquè no agilitzen els tràmits de canvi de nom i 
multifirma. Han tret a la Núria però no han activat encara a la Gemma, això comporta 
que cada cop que cal fer una transferència, per exemple, la Cristina ha d’anar a 
l’oficina. Demà hi ha de tornar anar i s’acorda que si no s’arregla, començarem a 
buscar una nova entitat bancària. 
 
 
 
5. Estatuts i canvi AFA, gestoria. 
 
El canvi de nom d’AMPA a AFA ja està tirat endavant amb la gestoria però cal recordar 
que aquests tràmits duren de 2 a 3 mesos. 
 
 
 
6. Opció transport, demanat en Assemblea. 
 
Transport i menjador per alumnat de batxillerat de fora de Ripoll. informacions a 
demanda d’Isaac (pare de Ribes). 
 
Cal saber que aquells estudis postobligatoris no tenen dret a transport i menjador 
gratuït. És inútil fer carta al Consell Comarcal perquè ells tan sols són gestors dels 
diners que els arriben. L’únic que es pot intentar és demanar una Beca al Ministerio 
que inclou transport però tot va en funció del nivell econòmic de la família. 
 
 
 
7. Explicació reunió entorn. 
 
Reunió Pla entorn 
 
S’agraeix a la Ruth i en Mohamed per la seva assistència a aquella reunió i al resum 
que la Ruth ens va fer pel grup de Whatssapp. 
 
 
 
8. Precs i preguntes. 
 

 La Neus Claret , en nom de famílies de fora Ripoll, demana que es tingui en 
compte aquest alumnat tant des del centre com des de l’AFA a l’hora de fer 
extraescolars o altres activitats. El fet de ser de fora de Ripoll fa que moltes 
vegades no en puguin ser beneficiaris (per horaris, transport i costos). Tenir 
en compte que el centre és d’àmbit comarcal. 
 

 La Montse Devesa diu que ella que és especialista i treballa en el camp de 
la nutrició i dietètica, darrerament cada vegada rep més consultes de joves 
amb anorèxia i/o bulímia. Proposa que es fessin xerrades al centre sobre el 
tema ja que és preocupant. Les edats més perilloses són de 12 a 17 anys 
per tant, caldria veure si el centre estaria interessat en alguna xerrada. La 
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Neus Claret diu que des del programa de la Diputació “Sigues tu” es pot 
donar resposta a aquest tema i a d’altres com ara el de transgènere que 
cada cop més entra a les aules i és important també abordar-lo per evitar 
bullying i altres problemàtiques associades. Ella es compromet a aportar els 
contactes tot i que està segura que des del centre en tenen coneixement. 

 

 En Josep Mª Cuadrado informa que es torna a activar el CINECLUB a 
Ripoll i és gratuït per l’alumnat. (1 pel.li al mes en V.O). Cal que s’anuncii a 
l’Instagram. La Cristina Escutia diu que trucarà als de BEEP per tal que es 
posin les piles i ho pengin així com altres informacions. 

 

 En Mohamed diu que del tema transport per extraescolars de l’alumnat 
d’ESO de fora es podria demanar si es pot fer una tarja de bus i que se’ls 
pagués el transport. 

 
 
 
 
Finalitza la reunió a les 20 hores 27 minuts. 
 
 
 
Ripoll, reunió virtual a les 19.00h del 24 d’octubre de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cristina Escutia       Ruth Valle Rexach 
Presidenta        Secretària 


