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CURS 2021-2022

JUNTA ORDINÀRIA

ACTA Núm. 82

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’abril a les 19.00h
Hora inici: 19:05 / Hora finalització: 20:10

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, Xavier
Farrés,  Gemma Martinez  Serrat,  Mohamed  Mohra,  Imma Rull  Coma,  Núria  Tarré
Gonzalez, Noemí Torner Bergara.

Assisteix també: Joan Maria Roig Altés (director de l’Institut).

Ha excusat l’absència:
Eva Bosch Rodríguez,  Núria Casaseca Sans,  Montse Devesa Pla, Marta Pujol  Gil,
Íngrid Silva Lidon, Cristina Tarré González.

No hi assisteixen:
Mercè Serra.

_____________________________________________________________________
ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Informació de l’equip directiu. Precs i preguntes AFA/Direcció INS.
3. Matrícules 2022-2023.
4. Logo, selecció.
5. Extraescolars.
6. Canvi presidència AFA.
7. Quota AFA curs 2022-2023.
8. Precs i preguntes.
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_____________________________________________________________________
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

Els assistents donen per aprovada l’acta anterior.

2. INFORMACIÓ DE L’EQUIP DIRECTIU. PRECS I PREGUNTES AFA / DIRECCIÓ
INSTITUT.

Direcció ens informa del següent:

1. El dia 6 de maig es fan les proves PISA a 4t d’ESO i aquest any ens ha tocat, ve
una empresa externa que gestiona aquestes proves a fer-les. S’examinaran 51
alumnes nascuts l’any 2006, no sabrem quins alumnes seran els escollits fins el
mateix dia. 

2. El dia 5 de maig tenim la primera pre-auditoria per poder certificar l’any vinent la
ISO 9000 (Programa de Qualitat i Millora Continua). Un cop l’obtinguem cada any
haurem de passar auditoria

3. S’estan organitzant les festes de graduació que seran presencials; la de 4t d’ESO
serà al juny (amb els pares de 4 d’ESO) i les de Batxillerat i Cicles Formatius
segons de Grau Mig i Segons de Grau Superior) seran al maig. Possiblement es
faran a fora del pati, es calcula que seran unes 300 persones (120 alumnes i els
seus pares). Serà necessari un equip de so.

4. S’està esperant que l’empresa envii un informe sobre el procès participatiu del
pati. A continuació una altra empresa farà una proposta de disseny de diferents
elements a col·locar en el pati.

5.  S’ha  començat  a  dur  a  terme  que  el  Beep  deixi  ordinadors  quan  estan  en
reparació els dels alumnes cedits pel Departament.

7. La Presidenta demana propostes a Direcció per saber quina quota s’hauria de
demanar pel curs vinent. S’acorda que la quota sigui de 14 € ja que tenim un
romanent molt any que s’ha anat arrossegant d’altres anys.

8. Des de direcció es proposa les següents accions per tal de disminuir el romanent
del que disposa l’AFA i que és molt alt:

a. Accions al pavelló: que l’AFA es faci càrrec de les porteries, canastres (que
podrien penjar del sostre, que són més segures),...

b. pagar la quota de l’auxiliar de conversa (Sophie Allen)
c. fer una bossa per les xerrades que es puguin fer a l’Institut.
d. aportació pels llibres,...

9. També es diu que caldria que les quotes de l’any es gastessin el mateix any.
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10. S’acorda fer una reunió amb Tresoreria de l’AFA per fer una previsió de les
despeses que es poden compartir amb l’institut.

11. Actualment som un centre de 3 línies. L’any vinent tindrem 1r, 2n i 4t de 4 línies
i això vol dir que hem incrementat entre 75 i 80 alumnes a l’ESO. A Batxillerat
tindrem el curs vinent 3 línies plenes que són uns 20 alumnes més dels que
tindríem. Per tant, hi ha uns 20 alumnes més dels que hi havia fa uns 5 anys. Si
comptem els ensenyaments d’Esport estem en uns 900 alumnes.

3. MATRÍCULES 2022-2023.

El  dia  28  acaba  la  preinscripció  per  la  ESO  i  el  26  la  preinscripció  pels  Cicles
Formatius  i  Batxillerat;  pels  Cicles  Formatius  hi  havia  2  tongades,  ara  pels  que
acabaven 4t  aquest  any i  l’altra pels  que es reincorporen al  sistema després d’un
temps, que és més endavant. 

Es demana de posar una creueta pel tema de l’AFA al formulari de matriculació. 

4. LOGO, SELECCIÓ.

S’acorda que ens faran arribar 3 o 4 propostes la propera setmana per poder escollir la
que més ens agrada ja que la primera proposta que ens van fer no va agradar.

5. EXTRAESCOLARS.

Les  extraescolars  del  curs  vinent,  s’iniciaran  al  mes  d’octubre just  un  cop  feta  la
preavaluació.

Ara mateix hi ha 5 grups els dimecres i 7 grups els dijous, degut a que hem doblat les
classes des de l’inici de les extraescolars.

La presidenta ens informa que ha destituït una de les 2 persones responsables de més
de 18 anys que ajudaven en les extraescolars i  ara els dimecres com a persones
responsables hi ha l’Eva i la Imma.

6. CANVI PRESIDÈNCIA AFA.

No es presenta ningú com a candidat a la Presidència. Si  no surt cap voluntari es
nomenarà una junta gestora.

7. QUOTA AFA CURS 2022-2023.

S’acorda una quota de 14,00 € pel curs 2022-2023.
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8. PRECS I PREGUNTES.

No n’hi ha.

La presidenta aixeca la sessió a les 20 hores i 10 minuts, de la qual, com a secretària,
estenc aquesta acta.

Vist i plau
La secretària La presidenta
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