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ACORDS DE LA REUNIÓ DE L’ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE 
L’AFA.

CURS 2022-2023

Número de la sessió: 85
Data: 14 de setembre de 2022
Horari: de les 18:45 / Hora finalització: 19:04
Lloc: Institut Abat Oliba (“Plaça de Toros”)

Assistents:
Jessica Ribas Garcia, presidenta
Ruth Valle Rexach, secretària
Montse Davesa Sans, vocal
Josep Maria Cuadrado Comamala, vocal
Núria Torner Begara, vocal
Noemí Torner Begara, vocal
Mohamed Mohra Kenni, vocal
Íngrid Silva Lidon, vocal i representant al Consell Escolar
Cristina Tarré González, vocal
Marta Pujol Gil, vocal

També hi assisteixen:
Joan Maria Roig Altés, director de l’institut
Daniel Vilaseca, secretari de l’institut

Absents:
Gemma Martinez Serrat, tresorera

Ordre del dia

1. Salutació de la direcció de l’Institut.
2. Presentació de la junta.
3. Aprovació de l’acta de la sessió anterior amb data 19 de juny de 2022.
4. Canvi d’AMPA a AFA: logo, xarxes socials, correu electrònic, etc. Canals de 

comunicació amb les famílies.
5. Extraescolars.
6. Entitats: Cine Club Aric, EOI Ripoll.
7. Propera assemblea. Gestió econòmica. Canvi de junta “Caixabank”. Proposta data 

assemblea extraordinària.
8. Precs i preguntes.
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Acords de la reunió:

-l’Afa col·laborarà amb les activitats del 50è aniversari de l’institut.

-Es fa menció de tots els membres de l’AFA i la nova junta:

● Presidència : Jessica Ribas
● Secretaria: Ruth Valle
● Tresoreria: Gemma Martínez
● Vocalies: Josep Ma. Cuadrado, Núria Torner, Ingrid Silva, Montse Devesa, Cristina 

Tarré, Marta Pujol, Núria Casaseca, Noemi Torner, Mohamed Mohra

-Es dóna la benvinguda als nous membres:

Hi ha 5 persones que s’han posat en contacte per ser nous membres de l’AFA i a les que 
donem la benvinguda:

Olga Miró Sala
Sara Pedragosa Ramilo
Rosa Jiménez Tallón 
Judit Costa Alarcón
Fina Rodríguez Mariscal

- Queda aprova l’acta anterior on queda reflectit el canvi de la presidència.

-Es presenten les vies de comunicació per les famílies:

● correu electrònic: ampaabatolibaripoll@gmail.com 
properament afaabatolibaripoll@gmail.com

● telèfon del centre: 972701150
● pàgina web de l’Institut (contacte): https://www.insabatoliba.cat seleccionant l’opció 

“contacte” i redactant el missatge
● Instagram: @afaabatolibaripoll

-Es presenten i s’aprova avançar  l’inici de les extraescolars al 1r trimestre. S’acorda que, a 
partir del 2n trimestre,  es puguin presentar extraescolars de caràcter més lúdic (teatre, 
expressió oral,..). Es proposa fer mecanografia.

-S’informa a les famílies de les activitats i avantatges que s'ofereixen a l’EOI de Ripoll. Els 
alumnes que tenen 13 anys es poden matricular si fan els 14 al llarg d’aquest 2022 i 
estudien una llengua diferent de la que cursen a l’Institut com a primera llengua. També es 
poden matricular als cursos de qualsevol de les dues llengües a partir dels 16 anys 
complerts l’any que comencen els estudis a l’EOI.

Ens reparteixen informació en paper i recorden que tota aquesta informació es troba a la 
seva pàgina web:



Pàgina 3 de 

https://agora-eoi.xtec.cat/eoiolot/

-S’acorda la continuïtat del conveni amb el CineClub Aric. S’ofereix entrada gratuïta de 4t 
d’ESO fins a Cicles Formatius i es projecten moltes pel·lícules en versió original 
subtitulada, documentals,... S’acorda que els alumnes de 1r fins a 3r d’ESO també puguin 
entrar gratuïtament a les sessions adients a la seva edat.

-S’acorda fer una assemblea extraordinària, per parlar, sobretot,  de temes econòmics, el 
dia 26 d’octubre a les 19.30h en format telemàtic. Enviarem l’enllaç per xarxes socials i 
també  farem difusió de la convocatòria.

-s’acorda incloure una partida en el nostre pressupost només per a les conferències per 
pares


