
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut J.V. Foix 

REG_Acta Equip de Treball 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut J.V. Foix 

REG_Acta Equip de Treball 

 

 

- La Pilar recorda la informació que podem trobar al correu de la Sofía, com la 
explicació de com es valorarà als alumnes. 

- Es confirma que gairebé està tot el projecte enllestit, de totes maneres, el 15 
de maig ha d’estar acabat i publicat a la pàgina web. 

- Queda pendent demanar a la Sofía si pot incloure a la Sandra al projecte. 
- Es confirma que l’Adolfo ha compartit el vídeo del seu projecte al sites. 
- La Remei comenta que ja té el treball fet només queda compartir-lo. 
- La Judith ha començat el treball de les formigues però no sap si el podrà 

acabar. La Gisela li proposa una solució per a poder enllestir-lo. 
- Falta fer un Kahoot que el farà la Pilar amb els alumnes de 1r A. 
- Què farem a final de curs? Farem un padlet o altra eina, dirigit al professorat 

del projecte,  on haurem de compartir la nostra valoració i, si cal, fer un petit 
comentari de millora si es creu convenient. Un cop fet aquesta enquesta de 
padlet es demanarà el segell de qualitat-nacional. 

- El segell s’envia individualment . 
- La demanda per innovació també s’envia individualment.  
- Segons la coordinadora del programa del Vallès, el Reconeixement de 

qualitat de Catalunya s’obre en el mateix període pel segell de qualitat 
nacional. 

REUNIÓ TELEMÀTICA DE L’EQUIP de TREBALL d’ETWINNING 
 

Reunió núm. 6 

Curs 2021-2022 

Data 03/05/2022 

ASSISTENTS TELEMÀTICS 

▪ Judith B. 

▪ Gisela Ch. 

▪ Dina El B. (substituta Mercè R) 

▪ Adolfo G. 

▪ Susana N. 

▪ Remei Q. 

▪ Pilar Parra 

▪ Sandra S (substituta Pablo N) 

 

NO HI ASSISTEIXEN 

▪ Iván F. (classe FP) 
 

ORDRE DEL DIA 

1. Recordar dates 
2. Comentar el que es farà a final de curs 
3. Precs i preguntes 
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- Com que el projecte de l’Adolfo l’ha dut a terme sol, sense col·laboració 
d’altres centres, la Pilar li proposa que una forma de connectar-se amb els 
altres es comentant als vídeos dels altres centres. 

- Cristina: està fent un projecte que consisteix en la neteja dels espais públics. 
Se li demanarà que faci fotos per tal de poder participar, ja que l’objectiu té a 
veure amb el projecte d’Etwinning. 

- La Susana farà fotos del seu projecte de millora del centre amb els seus 
grups. Els grups de segon estan bastant avançats, però els de primer van una 
mica endarrerits; no sap si li donarà temps, però creu que sí perquè els 
alumnes treballen bé. 

- La Pilar comenta que amb el registre EU, serveix per a poder fer l’enquesta 
d’en Joan sobre la informàtica. 

 
ACORDS: 

- Quedem que per la pròxima sessió, qui vulgui pot compartir el seu projecte i 
així tenir una visió més generalitzada sobre els treballs de tots. 


