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CURS 2021-2022 

 
JUNTA ORDINÀRIA 

 
ACTA núm. 77 

 
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 28 de novembre a les 19.00h 
Hora inici: 19:00 / Hora finalització: 20:18 
 
 
LLOC: 
 
Sala virtual de conferències a través de l’aplicació Google MEET. 
 
 
ASSISTENTS: 
 
Presidenta: Cristina Escutia Donaire 
Secretaria: Ruth Valle Rexach 
Vocals: Núria Cassaseca Sans, Maria de les Neus Claret Coma, Josep Maria Cuadrado 
Comamala, Mohamed Mohra, Marta Pujol Gil, Íngrid Silva Lidon, Imma Rull Coma. 
 
Assisteix també: 
Joan Maria Roig Altés, director de l’Institut . 
 
S’ha excusat d’assistir: 
Montse Devesa Pla, Eva Bosch Rodríguez, Xavier Farrés, Gemma Martínez Serrat, 
Cristina Tarré González, Daniel Vilaseca (secretari de l’Institut). 
 
No assisteixen: 
Mercè Serra, Noemí Torner Begara, Núria Tarré González. 
 
_____________________________________________________________________ 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Informació de l’equip directiu. Precs i preguntes AMPA/Direcció INS. 
3. Extraescolars. Sophie Allen. 
4. Col·laboracions econòmiques. Institut. 
5. Precs i preguntes. 
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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 Joan Maria Roig (director de l’Institut Abat Oliba) informa de: 
 
2.1. Extraescolars: 
 
Demà dilluns 29 de novembre es reunirà de nou amb la Cristina perquè hi ha menys 
demanda de la que s’esperava ja que la resposta al formulari que es va enviar a les 
famílies tenia per error la demanda dels 2 últims anys. Sortia la demanda de 64 alumnes 
que volien extraescolars i se suposa que seran més o menys la meitat (entre 20 i 30 
alumnes) quan s’hagi eliminat els registres de l’any passat. 
 
La Cristina diu que el sou pels alumnes que fan de «professors» de les extraescolars, 
fins ara era de 15 € i s’hauria d’apujar a 20€. En Joan Maria diu que al ser pocs alumnes 
a extraescolars s’ha de mirar bé de quadrar aquests preus. 
 
La Cristina diu que va parlar amb la Sophie per coordinar els extraescolars, ja que es 
necessita algú adult per coordinar i ser la responsable dels extraescolars. Així doncs, la 
Cristina ho va plantejar a la Sophie que és la noia que està a la biblioteca i que fa 
l’speaking als matins a l’Institut. La Sophie li va dir que cap problema, que ella està en 
una cooperativa i que ens passaria una factura per hores treballades tal i com ens feia 
la Laura anteriorment. La Ruth proposa que aprofitant que té formació en teatre musical 
podrien fer una extraescolar d’aquest tema. La Cristina diu que la Sophie li va dir que 
aquestes activitats ja es feien al poble, que ja hi havia una coral i un grup de teatre i que 
no tenia sentit que s’obrís un altre grup amb aquestes activitats. En Joan Maria corrobora 
que aquesta oferta ja és oberta al municipi. 
 
La junta dona el vistiplau a que sigui la Sophie que faci la coordinació i sigui la 
responsable de les extraescolars sabent, a més, que pot ser contacte amb l’Institut. En 
Joan Maria diu que estan molt contents amb ella des de l’Institut. 
 
Es queda que demà matí es reunirà la Cristina Escutia amb l’Eva Carbonell, la Sophie i 
en Joan Maria 
 
2.2. Campanya solidaria: 
 
Es fa cada any i aquest versarà sobre la pobresa menstrual ja que s’han adonat que 
sorprenentment el tema de la regla és un tema tabú entre la gent jove. Així doncs ho 
volen fer visible i també volen fer visible tot el relatiu a la pobresa relacionada amb la 
higiene femenina. 
 
2.3. Marató: 
 
Es participarà des de l’Institut en les xerrades que ofereix de la Marató, però no es farà 
recapte de diners des de l’Institut. La Cristina diu que des de l’AFA es farà aportació. 
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2.4. Viatges: 
 
De moment es mantenen tant el viatge de 4t d’ESO, com el viatge de 3r d’ESO a Irlanda, 
com també el de 2n de Batxillerat, tot i que en aquest últim, seran pocs alumnes ja que 
hi ha alternatiu el viatge de Margaluf. El requisit indispensable per anar de viatge és que 
els alumnes estiguin vacunats. 
 
2.5. Festa de Nadal: 
 
Diu la Cristina que va enviar un missatge per la festa de Nadal per si es volia contractar 
un DJ que l’AFA ho assumiria. En Joan Maria declina la proposta ja que mai ha vingut 
ningú de fora a les festes de Nadal. 
 
2.6. COVID 
 
En Joan Maria fa menció del protocol COVID actual que difereix un xic del de l’any 
passat, ja que enguany molts alumnes ja estan vacunats arreu. Diu que si un alumne no 
està vacunat, ha de fer confinament i PCR, però si està vacunat continua assistint al 
centre i pot anar a la farmàcia a fer una prova d'antígens a la farmàcia de manera 
gratuita. 
 
2.7. Eleccions Consell Escolar: 
 
Ja es van fer les eleccions al Consell Escolar i abans de Nadal es farà la convocatòria 
per escollir el Consell Escolar i se’ns demanarà quin membre de l’AFA serà el nostre 
representant al Consell. 
 
La Cristina diu que serà l’Íngrid la representant de l’AFA al Consell Escolar. 
 
La Ruth demana qui són els electes, en Joan Maria diu que són, per part dels pares 
l’Albert Pairó i l’Elisabet Perez Vico (Roser Vilardell com a suplent); per part dels 
alumnes són: l’Ivan Morales Ortiz, Abril Contreras Perez i Anna Carrillero Gómez; per 
part dels professors: Núria Asensio, Santi Colomer, Xavier Verdaguer, Anna Gonzalez i 
Cecilio Pérez; per part del personal del Pas no hi ha ningú que renovi. 
 
2.8. Patis: 
 
Tots els alumnes són al pati de dalt perquè al d’abaix estan renovant la gespa, es 
valorarà si serà necessari baixar al de baix o es quedarà tothom al de dalt. 
 
De les obres del pati en Joan Maria diu que s’iniciarà un procès participatiu i que la 
setmana que ve vindrà l’empresa que el gestionarà. A l’abril es finalitzarà el procés 
participatiu perquè hi hagi temps de fer les obres. 
 
En Joan Maria diu que l’any passat es va fer un procés participatiu amb els professors, 
aquest any serà amb els alumnes i l’any vinent amb els pares. Es destina una partida 
del pressupost de l’Institut per a fer aquests processos participatius. 
 
El tema de les fonts que varem pagar des de l’AFA segueix sense el vistiplau i 
autorització dels arquitectes del Departament per fer la connexió. 
 
La Cristina diu que ja va informar al Dani Vilaseca que el tema de Caixabank ja estava 
solventat i que per qualsevol cosa ja es pot posar en contacte amb la Gemma que és la 
nostra tresorera. 
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2.9. Setmanes d’orientació: 
 
En Joan Maria diu que s’avançarà al febrer la Setmana d’Orientació a 4t ja que el 
Departament avançarà la preinscripció a Cicles i Batxillerat i s’avança doncs l’Univers 
Jove i altres. A més, no se sabrà com serà el nou Batxillerat fins d’aquí a uns mesos. Se 
sap que hi haurà més modalitats de Batxillerat amb la LOMLOE. El Departament va dir 
que arribaria aquesta nova adaptació curricular aquest primer trimestre però no ha estat 
així. 
 
La Neus pregunta si es visitaran les universitats i en Joan Maria diu que si, que s’anirà 
a l'Autònoma i a la de Girona i que alguns alumnes aniran a la Politècnica i també s’anirà 
al Saló de l’Ensenyament a Barcelona. 
 
2.10. Tema Castellà a les aules: 
 
Si no hi ha demanda de castellà no hi ha problema, hi ha problema si algú ho demanada. 
També en Joan Maria ens diu que es varen demanar les programacions fetes en 
castellà, però no es demanaven les classes que es feien en castellà i des de l’Institut 
se’n van enviar dues. 
 
2.11. Batxibac 
 
En Josep Maria demana si hi haurà temps perquè els alumnes s’informin 
adequadament. En Joan Maria diu que al llarg del curs es donarà informació i orientació. 
 
La Ruth demana si el Batxibac és només amb francès, en Joan Maria diu que és la doble 
titulació francesa-catalana i és un programa del Departament i no té un programa per 
obtenir la titulació d’un altre país. Diu que hi ha un programa Internacional però és difícil 
d’obtenir a Ripoll pel número d’alumnes que el sol·licitaríen. Diu que costa molt trobar 
alumnes que ho vulguin fer. 
 
 
 
3. Extraescolars. Sophie Allen. 
 
Ja se n’ha parlat al punt 2 (Informació de l’equip directiu. Precs i preguntes 
AMPA/Direcció Ins) 
 
 
 
4. Col·laboracions econòmiques. Institut. 
 
La Marató: es decideix fer una col·laboració de 300,00€ en nom de l’AFA. 
 
Paradeta dels de 4t d’ESO (Campdevànol i fira de Nadal de Ripoll), s’ha fet aportació 
per les pintures i es cedeix la pancarta de l’AFA per donar suport. 
 
Tema de les fonts de l’Institut: hi ha molta demora, fa un any del pagament per part de 
l’AMPA. En Mohamed diu de fer arribar un correu electrònic al Departament. La Cristina 
diu que des de l’Institut s’hauria d’apretar més al Departament. La Neus diu que a Sant 
Joan també les coses van molt lentes al Departament i que la carta no serviria de res. 
La Núria diu que la font ja està tot correcte que falta el tema de la connexió, l’ok del 
Departament. 
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5. Precs i preguntes. 
 
En Josep Maria demana quin s’estableix com el número màxim de persones per fer un 
grup d’extraescolars. Es diu que sempre eren 6 persones màxim i el mínim de 3, així 
s’estableix en reunió. 
 
La Cristina diu que des de direcció es va dir que pagar 15 € als alumnes que fan classes 
eren pocs i que s’hauria d’apujar a 20€. L’Íngrid diu que s’ha de tenir en compte que són 
nens i que no són professionals. La Cristina diu que l’única persona adulta que hi haurà 
és la Sophie. En Josep Maria diu que aquesta persona adulta s’hauria de mirar el cost 
que suposarà, la Cristina diu que a la persona anterior se li pagaven 17,5 €/hora. La 
Cristina i la Núria diuen que la Sophie no pot cobrar menys que els alumnes ja que no 
estan donats d’alta a autònoms, tot i que estan coberts per l’assegurança de l’AFA. 
 
La Cristina diu que els extraescolars han d’arrancar passat el Nadal. 
 
La Cristina diu que sempre demana a l’Institut de pagar alguna cosa i que l’Institut diu 
que ho tenen cobert i que li fa por tornar a tancar amb un romanent tan alt. L’Íngrid diu 
que no es pot malgastar els diners, que es van fer coses i no ens n’hauriem de 
preocupar. 
 
La Cristina diu que proposa fer xerrades i d’altres coses i des de l’Institut refusen, diu 
que l’AFA fa la funció de banc i que ens limitem a que quan demanen diners els hi 
donem. La Neus pregunta si es poden fer coses des de l’AFA sense passar per l’Institut, 
com xerrades, ajudar a pagar viatges,... 
 
La Núria proposa fer xerrades per les famílies. La Neus diu que els hi podríem proposar 
coses als professors com per exemple, xerrades de muntanyisme, etc. 
 
Del tema del viatge a Irlanda de 3r d’ESO, es diu en reunió que no s’està d’acord en que 
els alumnes que no hi vagin no assisteixin a l’Institut i que s’ha de solventar el tema que 
qui no pot pagar no hi vagi. 
 
 
Finalitza la reunió a les 20 hores 18 minuts. 
 
 
 
Ripoll, reunió virtual a les 19.00h del 28 de novembre de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruth Valle Rexach      Cristina Escutia Donaire 
Secretaria       Presidenta 


