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CURS 2021-2022

JUNTA ORDINÀRIA

ACTA Núm. 79
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 30 de gener a les 19.00h
Hora inici: 19:05 / Hora finalització: 20:02

LLOC:
Sala virtual de conferències a través de l’aplicació Google MEET.

ASSISTENTS:

Presidenta: Cristina Escutia Donaire
Secretaria: Ruth Valle Rexach
Vocals: Maria de les Neus Claret Coma, Josep Maria Cuadrado Comamala, Montse
Devesa  Pla,  Gemma Martínez  Serrat,  Íngrid  Silva  Lidon,  Cristina  Tarré  González,
Núria Tarré Gonzalez, Noemí Torner Bergara.
Assisteix també: Daniel Vilaseca Làzaro (secretari de l’Institut).

S’ha excusat d’assistir:
Joan Maria Roig Altés (director de l’Institut), Eva Bosch Rodríguez, Mohamed Mohra.

No assisteixen:
Núria Casaseca Sans, Xavier Farrés, Mercè Serra, Marta Pujol Gil, Imma Rull Coma.

_____________________________________________________________________
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.
4. Gestoria Munell, canvis.
5. Projecte participatiu: pati de l’Institut.
6. Sant Jordi.
7. Viatges fi de curs
8. Consell Escolar
9. Xerrades Universitat de Vic
10. Precs i preguntes.
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1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

Es fa una esmena al punt 2.7 de l’acta anterior número 78 del dia 19 de desembre de
2021 i on diu:

"Se suspèn el viatge a Mallorca de 2n de Batxillerat", ha de dir: "Se suspèn el viatge
cultural a Itàlia de 2n de Batxillerat, que l’Institut volia proposar".

Un cop feta l’esmena, els assistents donen per aprovada l’acta anterior.

2.  INFORMACIÓ  DE  L’EQUIP  DIRECTIUS.  PRECS  I  PREGUNTES  ampa  /
DIRECCIÓ INSTITUT.

El Joan Maria Roig (director de l’Institut Abat Oliba) no ha pogut assistir a la reunió i és
en Daniel Vilaseca (secretari de l’Institut) qui ens informa de:

2.1. Suport al manifest: «Manifest sobre el tractament de les llengües»

En  Daniel  Vilaseca  ens  fa  saber  que  el  Claustre  s'adhereix  al  manifest  pel  qual
l’Institut,  seguirà amb la immersió  lingüística com s’ha fet fins ara i  en resposta al
recent pronunciament del Tribunal Suprem en relació a l’ús de la llengua catalana als
centres educatius de Catalunya. Aquest manifest és públic i es pot trobar a les xarxes.

La Cristina diu que també ha rebut de l’aFFaC, per correu ordinari, el manifest.

2.2. Nou currículum per ESO i Batxillerat del Departament d’Educació

Aquesta setmana s’ha fet  una reunió del  Departament  amb els  Directors/es de tot
Catalunya per  parlar  de l’esborrany nou currículum que afectarà sobretot  a  ESO i
Batxillerat que afectarà a alguna de les matèries i sobretot a les que s’ofertaven a 1r
de Batxillerat. En Daniel ens diu que no sortirà definitiu fins d’aquí a una setmana o
dues el redactat definitiu.

2.3. Nous Estatuts de l’Associació d’Alumnes

Està enllestida la redacció dels nous Estatuts de l’Associació d’Alumnes que eren molt
antics, de quan encara era Institut de Batxillerat. Aquests estatuts, ens diu en Daniel,
ens  permetran  canalitzar  altres  coses,  com  els  esmorzars  del  matí,  poder  tenir
alumnes en pràctiques a l’Institut i també donar cobertura legal a totes les activitats
que pugui fer l’Associació d’alumnes. Per exemple a l’Institut de la Garrotxa, la cantina
la porta l’associació d’alumnes i també la sociabilització de llibres, ja que té un NIF i els
Estatuts que li donen cobertura.
La Cristina demana si la informació que va passar a direcció de la Gestoria Munell els
hi ha servit i en Daniel diu que creu que si ja que en Joan Maria s’ho va estar mirant
amb deteniment i ho va traspassar a la persona que ho està gestionant.
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2.4. Reforma del pavelló de dalt

Els arquitectes dels Serveis Territorials tenen l’informe tècnic, encarregat per l’Institut,
per a fer la reforma del pavelló de dalt. Estan a l’espera del vistiplau del Departament
per fer les obres que tindran un cost d’entre 30.000 i 40.000 euros.

El pavelló té unes deficiències en el paviment que limiten les activitats que s’hi poden
fer.

La direcció ens demana col·laboració econòmica per aquest projecte.

2.5. Pandèmia, 2 últimes setmanes molt complicades

Diu en Daniel que aquestes ha estat de llarg les dues pitjors setmanes des de l’esclat
de la pandèmia a l’Institut pel tema de recursos humans i de capacitat de gestió, de
baixes laborals, problemes logístics amb classes amb alumnes confinats a casa amb
classes virtuals i  altres alumnes a l’aula, etc. i  que ha suposat un problema per la
continuïtat curricular de l’alumnat, ja que han hagut de fer classes amb professors de
guàrdia ja que el professorat especialista estava de baixa.

2.6. Univers Jove

Estan  preparant  la  participació  a  l’Univers  Jove,  ens  demana  si  tenim  alguna
idea/suggeriment a aportar i diu que estan pensant fer una xerrada d’orientació dirigida
a pares i mares.

2.7. Preinscripció

Ja s’han publicat les dates de preinscripció, tan d’ESO com dels Postobligatoris. Diu
en  Daniel  que  després  del  problemes  que  hi  van  haver  amb el  tema dels  Cicles
Formatius l’any passat, on molta gent es va quedar fora dels cicles, s’ha previst un nou
sistema  perquè  els  alumnes  que  han  fet  4t  d’ESO  es  puguin  avançar  en  la
preinscripció davant d’altres que no estiguin fent el 4t d’ESO

Pel Cicle de Grau Mig

Calendari preinscripció ESO: del 9 al 21 de març de 2022
Calendari  preinscripció  Batxillerat  i  alumnes  que  fan  4t  d’ESO  i  volen  fer  Cicles
formatius: del 20 al 26 d’abril de 2022
Resta alumnat: 17 al 23 de maig 2022.

Pel Cicle Grau Superior del 25 al 31 de maig

2.8. Jornada portes obertes

Les estan preparant aquesta setmana i seran com al curs passat: no podran coincidir
més de 10 persones al mateix temps, mesures de seguretat,...

S’han de replantejar les hores perquè no es pot fer com abans de la pandèmia.
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2.9. Competències bàsiques 4t ESO

S’han posposat sine die les proves de competències bàsiques de 4t d’ESO, així doncs,
no tenen encara data de realització.

2.10. Altres punts a parlar amb direcció:

Respecte a aquests punts de direcció, la presidenta de l’AFA fa saber que referent a
les xerrades, diu que li arriben informacions de xerrades molt interessant i que els hi
passa al director (en Joan Maria) i que no rep mai resposta. Diu que l’altre dia li van fer
saber que és la Montse Blanch qui se n’ocupa ja que és la coordinadora pedagògica.
Diu que té 2 xerrades molt interessant de la Universitat de Vic, que són pels alumnes i
en horari lectiu. Una és: “Relacions abusives en les parelles adolescents” per joves
entre 14 i 18 anys. La Cristina diu que tan la Montse Blanc com la Núria Jordà li han fet
saber que a l’Institut hi ha adolescent que han sofert aquest problema. L’altre xerrada
és:  “Aprendre a  generar nous comportaments”  per nens a partir  de 12 anys.  Està
esperant resposta de la Montse per dir alguna cosa a la Universitat de Vic. Diu també
que les xerrades les fan psicòlegs de la Universitat de Vic.

La Cristina mostra la seva disconformitat en no rebre mai resposta als seus correus de
formació.  En  Daniel  Vilaseca  (secretari  de  l’Institut)  pren  nota  i  farà  que  li  donin
resposta. Diu la Cristina que s’han enviat moltes coses i molt interessants que deuen
haver caigut a l’oblit. En Daniel diu que potser hauria d’haver enviat la informació al
correu del centre i no al d’en Joan Maria.

Els  Estatuts  de  l’Associació  d’Alumnes estan  en  marxa i  la  Cristina  va fer  una
consulta a la Gestoria Munell i ha informat a en Joan Maria.

Quan a la pandèmia la Cristina diu que si bé han faltat alumnes i professors també hi
ha alumnes que són a casa per altres qüestions i diu que parla com a mare afectada
en aquest cas i no com a Presidenta ja que el seu fill va ser operat i que tot i l’Institut
estar assabentat, no ha rebut més que un sol exercici d’anglès. Creu la Cristina que
els alumnes que no estan confinats també s’haurien de poder connectar o haurien de
poder seguir el temari.

També es pregunta si es cobreixen les baixes i en Daniel diu que no és, sobretot en
les  especialitats.  Queden  desertes  moltes  de  les  nomenacions  perquè  no  hi  ha
professorat per cobrir totes les baixes.

Un altre punt és que ens hem adonat també, que les extraescolars han de començar
a l’octubre i no després de rebre les primeres qualificacions de preavaluació, ja que
van molt tard.

Referent al projecte participatiu del pati, la persona de la cooperativa que se’n cuida
(la Carme) diu que necessita 45 minuts per explicar-ho i la Cristina creu que és massa
temps i li demanarà que ens faci un resum. En Daniel diu que aquesta persona ha de
parlar amb els alumnes, pares, professorat,

També es demana si es fa alguna cosa per la  Diada de Sant Jordi i en Daniel ens
informa que si que es farà alguna cosa però ja ens informarà.

Referent al Viatge de 4t, la Cristina diu que encara no s’ha informat de res als pares
sobre el pagament. En Daniel ens fa saber que s’organitza a través d’una agència que
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és la que marca els tempos i no en sap res. Creu la Cristina que és millor pagar poc a
poc que haver de pagar de cop, ja que altres anys s’ha fraccionat.

CineClubAric: en Josep Maria sempre passa la cartellera i es creu que els alumnes
no saben que l’AMPA assumeix el preu de les entrades i no han de pagar. La Cristina
diu que hi ha entrades a l’entrada de l’Institut on hi diu que l’entrada val 5 € i això pot
fer que els alumnes desisteixin d’anar-hi  perquè han de pagar,  la Cristina diu que
aquesta  publicitat  no  hauria  de  ser  al  centre.  L’Íngrid  diu  que  els  fulletons  són
informatius i que el que caldria és fer saber als alumnes que ho tenen gratuït. Diu en
Josep  Maria  que  cal  només  donar  nom,  cognom  i  curs  per  entrar  al  cinema  en
aquestes sessions. També apunten que gairebé sempre hi va la mateixa gent.

La Neus diu que ja  sap que de 2n de Batxillerat  no es farà viatge,  però demana
informació perquè els pares no tenen massa feedback de res: del que es farà a final de
curs, quins passos han de seguir al final de curs... Tot i que diu que saben que aniran
de visita a l’Autònoma aquesta setmana. En Daniel Vilaseca diu que ho anota i que ho
farà saber a la Meritxell Moreno, que és la Cap d’Estudis adjunta i que porta aquestes
qüestions.

En Daniel Vilaseca es despedeix i segueix la reunió sense equip directiu.

3. EXTRAESCOLARS.

La Cristina ens diu que han començat les extraescolars fa 2 setmanes i comencen
amb professors i alumnes de baixa. Als alumnes que han estat de baixa i confinats no
se’ls hi cobrarà el rebut aquest mes. 

Les extraescolars es fan dimecres i dijous.

Dimecres hi ha 5 classes: 3 classes de 4:00 a 5:00 i 2 classes de 5:00 a 6:00. Es fan
Matemàtiques, Llengües i Speaking

Dijous hi ha 4 classes de 4:00 a 5:00 i 3 classes de 5:00 a 6:00

El número d’alumnes per classe varia entre 3 i  5, de moment ja poden venir  més
alumnes per indicació dels professors.

Hi ha 6 professors diferents per matèries: en Fèlix, Carla Fèrnandez, Catie Solís, Anna
Groset i com a responsables i també professors, en Sergi Cervantes i l’Anna Vidal

Paguem 18€/h als professors i 28€/h als responsables.

La Cristina diu que l’arrancada ha estat molt difícil i que ha tingut moltíssima ajuda de
l’Eva Carbonell i l’Imma de la consergeria.

S’acorda que per l’any vinent es començaran abans, per anar bé, a l’octubre.
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4. GESTORIA MUNELL, CANVIS.

El canvi de càrrecs ja està fet i quan al canvi de nom a AFA, els estatuts ja estan
enviats de fa temps i estem esperant resposta, quan tinguem la notificació del registre
referent a que ja no som AMPA i som AFA, canviarem el NIF i el nom.

Això afectarà al tema bancari diu en Josep Maria i la Núria Tarré diu que també s’ha
de registrar a Justícia.

La Cristina diu que tot això ja ho farà la Gestoria Munell i que ja ho rebrem tot fet.

5. PROJECTE PARTICIPATIU, PATI INSTITUT.

Parlat al punt 2 amb Direcció (Daniel Vilaseca)

6. SANT JORDI.

Parlat al punt 2.10 amb Direcció (Daniel Vilaseca)

7. VIATGES FI DE CURS.

Parlat al punt 2.10 amb Direcció (Daniel Vilaseca)

8. CONSELL ESCOLAR.

L’Íngrid no va poder assistir-hi.

9. XERRADES UNIVERSITAT DE VIC.

Parlat al punt 2.10 amb Direcció (Daniel Vilaseca)

10. PRECS I PREGUNTES.

Diu la Cristina que aviat,  no recorda exacte la data,  hi  haurà de nou la  reunió de
l’Assemblea de l’AFA que l’any passat  va durar 4 hores i  desprès es va penjar  al
YouTube. Diu la Cristina que hi assistirà, però potser no hi serà tota l’estona, diu que ja
l’anirà veient-la en diferit. Ens passarà l’enllaç.

La Neus demana si se sap que es farà per l’alumnat de 2n de Batxillerat que ja marxa,
es diu que ningú en sap res. L’Íngrid diu que es fa l’acte de graduació i desprès es feia
un sopar i els mateixos alumnes s’organitzaven la festa.
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A 4t d’ESO antigament es feia una Comissió per l’acte de graduació i a Batxillerat ho
organitzava l’Institut.

L’Íngrid diu que sobre els alumnes que fan 4t d’ESO i no volen fer el Batxillerat que
des  de  l’Institut  no  se’ls  informa  sobre  la  importància  de  la  nota  mitjana  que
necessitaran per anar  a altres centres.  S’hauria de mirar  que l’Institut  informes als
alumnes sobre aquesta qüestió.

La reunió es dona per finalitzada a les 20 hores 2 minuts.

Ripoll, 30 de gener de 2022

Ruth Valle Rexach Cristina Escutia Donaire
Secretaria Presidenta
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