
ACTA REUNIÓ JUNTA AFA  

Dia: Dimarts 10 de novembre del 2020  
Hora: 21.15h  
Convocats: Meritxell Piazuelo, Susanna Alabern, Carles Romeu, Roser Cueli, Marta          
Muntadas, Marc García, Jordi Tió, Anna Prat, Noelia Sala, Pere Garcia, Marisa Acedo, Eva              
Colomer, Anna Colomer, Helena Colom, Jordi Rovira, Ester Bernal, Marc Peñarroya,           
Elisenda Ninot, Joana Brufau, David Ochoa, Oriol Baulenas, Gerard Garcia, Macarena           
Parra, Marta Vall-llovera, Xavier Vilardell, Elisenda Hueso, Karma Baulenas, Sònia          
González, Maria Sabe 
 
Assitents: Meritxell Piazuelo, Susanna Alabern, Carles Romeu, Roser Cueli, Marc García,           
Jordi Tió, Anna Prat, Noelia Sala, Pere Garcia, Marisa Acedo, Eva Colomer, Anna Colomer,              
Helena Colom, Jordi Rovira, Ester Bernal, Elisenda Ninot, Joana Brufau, David Ochoa, Oriol             
Baulenas, Marta Vall-llovera, Xavier Vilardell, Karma Baulenas, Sònia González, Maria Sabe 

Punts a tractar  

1. Organització de la junta i les comissions (Representant de cada           
comissió)  

La comissió de presidència proposa que les comissions treballin de manera autònoma i             
s’aportin resultats del debat a la junta. En junta, en principi no es generaria debat i es                 
procedirà a l’aprovació. Es proposa limitar el temps d’exposició de 10 minuts. 

Per a noves incorporacions no es modificarà la inscripció de càrrecs fins a la nova               
assemblea ordinària. També es pot col·laborar amb l’AFA a través de la participació en les               
diferents comissions. 

En quant a la relació amb l’equip directiu es designarà un representant de cada comissió per                
treballar amb ells. 

En relació amb les comunicacions amb la Pilar i la Noèlia es proposa canalitzar les               
demandes a través d’un màxim d’un portaveu per comissió. 

Es proposa que des de la comissió de menjador es treballi de manera separada              
l’organització del personal i el referent a nòmines i contractes. Sobre aquest punt, en David               
Ochoa, proposa que sigui en Carles Romeu que gestioni la part de nòmines i contractes, per                
tenir el nexe amb el dia a dia es proposa que la Meritxell també hi participi. 

La Roser Cueli qüestiona sobre que passa si la Pilar Casals es posa malalta… es proposa                
com alternativa que es gestioni directament des de la gestoria, la Noèlia també podria              
assumir algunes tasques. 

S’acorda que des de la comissió de menjador es gestioni el personali i en Carles R. i                 
la Mertixell gestioni el referent a nòmines i contractes. 

 



2. Treballs realitzats des de les diferents comissions:  
 
2.1 Comissió de presidència Representant amb l’equip directius Sònia G.  

 
2.1.1 Reunió equip directiu 

La Susanna Alabern explica que es va presentar la comissió de presidència en nom de la                
junta de l’AFA. Des de l’equip directiu es va explicar que des de l’escola es continua amb el                  
mateix projectes que havia desenvolupat la última direcció. 
Es va demanar que s’intensifiqui la comunicació amb les famílies per presentar el nou equip               
directiu el projecte de l’escola. Es va proposar que sigui a través de la nova web que estan                  
fent. 
Des de l’equip directiu es valora positivament que les famílies vegin als mestres a les               
entrades i sortides 
Referent al recurs TEI, des de l’equip directiu es va comentar que es valorava reforç a                
primària, en principi fins a principis d’any. El departament o cobreix la reducció de la TEI                
perquè el departament va oferir una mestra COVID o TEI. l’escola va escollir mestra.  
Manteniment de l’escola amb l’ajuntament 
L’Equip directiu comenta que no té molt contacte amb el CAP i ens anima a reclamar que es                  
facin les proves de manera externa. 
Des de l’equip directiu es demana que l’AFA comuniqui temes tractats al consell escolar. 

 
2.1.2 Presentació treballadors/es  

Dijous està previst que la comissió de presidència es presenti als treballadors i expliqui la               
organització de l’AFA 
2.1.3 Reunió equip de regidora d’ensenyament de l’Ajuntament  
Reunió amb l’equip de regidoria el 18/11/2020, volem proposar que des de l’ajuntament es              
revisi com es fa el manteniment a l’escola. 

2.1.4 Canvi junta  
S’ha fet la sol·licitud de canvi de junta al Departament de Justícia. 
 

2.2 Comissió de tresoreria (Representant Carles R.) 
2.2.1 Reunió Pilar (administrativa) 

Es vol ordenar la comunicació amb la personal. S’ha comentant en la part de presidència  
2.2.2 estat situació econòmica  

Situació econòmica: 
- Compte de llibres - cuota pedagògica: el no cobrament de suposa -31000 €*Des de              

tresoreria es treballarà en la definició de la quota pedagògica 
- Compte de menjador - Impacte COVID com es consideren quarantenes dels           

alumnes. Ara per ara és descompten les quotes als alumnes en quarantena sense             
limitació de dies (des del primer dia) es considera cal comunicar-ho a les famílies 

- Previsió de tancament de menjador a final de l’exercici serà de -29.000 degut al              
sobre cost dels recursos destinats. Hi ha pendent percebre 28.000 de la situació             
ERTO del curs anterior. 

- Beques menjador: Fins ara als alumnes becats cobrava el menu fins a cobrar el del               
consell comarcal. Es proposa no cobrar als alumnes amb becats i esperar el             
cobrament del Consell Comarcal, es comunicarà als afectats. s’aplicarà al rebut de            
desembre. 

- Extraescolar ha d’acabar el compte a 0. però hi haurà dèficit 

 



 
L’Anna colomer pregunta si en la previsió hi ha valorats els esporàdics, en Carles respon               
que no està valorat. En David Ochoa avisa sobre el risc que la situació econòmica es                
capgiri. 

 
 

2.3 Comissió de menjador  (Anna Prat, representant amb direcció) 
Traspàs amb en Dani Pérez i posada al dia amb direcció i treballadors  
S’està redactant protocol col covid de menjador i serveis 
Es proposa dinar al vestíbul d’infantil per reduir de 2 a 3 torns, s’està valorant des de                 
direcció. 
Rotació de patis, es vol treballar per millorar aquest espai 
S’està parlant amb el tècnic de l’ajuntament per augmentar els nombre de contenidors i              
biombus.  
Enquestes a treballadores i famílies que aquesta setmana s’enviaran. 
S’han elaborat graelles de necessitats i accions 

2.3.1 Inspecció  
Visita d’inspecció coincidint amb l’hora de menjador, hi ha hagut una evolució correcte del              
funcionament del menjador. 

2.3.2 Organització en petits grups de treball  
2.3.3 Comissió menjador amb escola 

S’ha iniciat el treball amb direcció. Per ara no hi haurà famílies externes, per la complexitat                
dels temes a tractar, per ara seran setmanals o quinzenals  

 
Jordi Tió explica possibilitat de canvi de porta. L’Anna comenta que no és possible però es                
millorar l’entrada. Afegeix que la porta de l’AMPA no es normativa com a porta d’emergència  
 

2.4 Comissió de comunicació (representant amb direcció _____) 
- Temes tractats: actualització de la pàgina web del dia a dia entre en Xevi V i l’Oriol B. 
- Marta Vall-Llovera corregeix la documentació a enviar a les famílies. 
- Actualització de la web amb la nova composició de l’AFA, correus personalitzats per              
comissions al formulari de contacte. 
- Demanen a les comissions enviïn informació (composició, representant, objectius, temes a            
treballar…) es crearà un apartat amb formulari de contacte per comissió. 
- Es proposa canvi de domini web i correus a AFAeradedal i s’acorda!  
- Compliment de la llei de protecció de dades. possible contractació del servei a la FAPAC.                
Queda pendent de fer el curs per part d’alguns membre de l’AFA. 
- es proposa fer un calendari d’activitats 
- Àrea privada de documents dins la web, es considera més segur de cara a gestionar                
permisos 
- Apartat a la web de FAQS  
- Xarxes socials, tenim twitter i facebook, valoren instagram. 
- Dinantia: s’en farà càrrec la Marta Muntadas i Xevi Vilardell, cal canalitzar com es fan                
arribar les comunicacions a fer via dinantia. 
- No hi haurà newsletter, es farà via web 
-Presentació per les famílies noves 
-Modificar la carta d'inici de curs per millorar-la 

 



- Unificació de firmes de correus i estil gràfic. 
- Comunicació de l’escola amb tema COVID, des de la comunicació s’oferirà a l’escola tema               
es comentarà des de presidència amb l’equip directiu. 
 
L’Anna Colomer comentar la necessitat de comunicar-nos a través del correus corporatius.            
S’acorda  
 

2.5 Comissió de participació (representant amb l’equip directiu Eva Colomer ) 
- S’ha començat a treballar en l’organització de diverses activitats relacionades amb la            

comissió: 
- Festes: es proposa la realització d’un carnestoltes virtual gestionat a través           

de la web, on les famílies participants penjaran fotografies amb les disfresses            
i l’elecció de les millors serà per votació. 

- Pati: Cal realitzar un manteniment de les instal·lacions, així com la millora de             
la zona dels pins amb problemes de drenatge i processionària. S’està           
valorant com es podran fer aquestes actuacions. 

- Xerrades: es preveu organitzar algunes xerrades (segurament telemàtiques)        
relacionades amb la gestió de les emocions en temps de COVID, divulgació            
de l’ensenyament de determinades matèries des de l’escola, transició a          
l’institut. 
 

2.6 Comissió d’extraescolars (representant amb l’equip directiu Noelia Sala) 
- La Sònia estarà al cas del correu electrònic 
- Elisenda Ninot coordinació covid amb l’escola i reunions ajuntament 
- Marisa i Jana, manenen la relacions amb els proveïdors d’extraescolars 

 
Ara mateix resten suspeses, ja que no es podien mantenir els grups bombolla de les aules,                
Es considera la virtualitat però es descarta perquè no era viable donar un servei en igualtat                
en les diferents extraescolars, per horaris o per característiques d’aquesta. Les empreses            
faran ofertes per fer l’activitat i des de l’AFA es farà arribar l’oferta a les famílies.  

- Es suspenen les quotes a les famílies 
- Es paguen serveis prestat als proveïdors 
- Taller de nadal ofert per pack d’art que s’està valorant.  

 
 
Valorar des de l’AFA si es veu bé unificació d’extraescolars. 
Cal informar a direcció del tema de les càpsules.. 
Xerrades: escola 360 només hi ha anat l’AFA de l’ERA, des de l’ajuntament volen que               
s’organitzin xerrades des de totes les AFES (treballar temes tecnològics, tècniques d’estudi i             
aprenentatge) 

- Preguntar a l’escola per el fil conductor de les xerrades i coordinar-ho amb les altres               
escoles i instituts 

- Extraescolar entre totes entitats educatives de cara al curs 20-21 amb el nexe d’unió              
siguin característiques del municipi. Les càpsules formatives serien de cara al gener,            
podrien ser per part dels professionals del centre o famílies. 

 
3. Pressupostos participatius  
Resolt amb antelació via Whatsapp, es va proposar millorar la zona d’esbarjo proxima a              
l’escola i reduir la mobilitat. 

 



 
L’Helena informa que s’ha acabat la fase de fer propostes i d'aquí al Nadal es farà una                 
valoració tècnica de cara al gener es confirmaran. 
 
La Sònia apunta que caldrà fer promoció de la nostra proposta quan es confirmi. 
 
Es proposa publicar a la web que s’ha fet aquesta acció. 
  
4. Assemblea de socis 
La Sònia comenta que des de presidència es considera oportú fer-la cap al 15/12, des de                
presidència es farà demanda dels punts a exposar per comissió i model des de comunicació 

- Caldrà aprobar el canvi de quotes. 
- Caldrà presentar pressupostos 2020-2021. 
- Propostes vinculades a les accions proposades en campanya.  

La Sònia farà consulta a la FAPAC data màxima de l’assemblea  ordinària.  
 
5. Cross escolar  
La Sònia explica que s’ha realitzat en els darrers dos anys a partir de la proposta del Consell                  
Comarcal. En Kiko Rincones l’havia gestionat, en un principi es va oferir per portar-lo, però               
davant la situació actual no ho veu clar. 
En Jordi Tio apunta que pot ser una font de problemes. A nivell econòmic la despesa és                 
petita però  es considera prioritari destinar-ho a altes partides. 
S’acorda per votació no fer el cross per l’any 2020-2021. s’informa a Kiko Rincones per               
part de la Sònia i amb el consell esportiu per part d’en Pere. 
 
6. Reunió ajuntament escola 360 
Per part de l’AFA hi assisteixen l’Ester B. i l’Elisenda N, s’adjunta document de la reunió                
aportat per les assistents  

 

Reunió Educació 360 -  10/11/20 

Assistents : 

- Ajuntament de Tona: Amadeu Lleopart i Assumpta. 

- Escola L’Era de Dalt: Elisenda Ninot i Ester Bernal. 

 A la reunió d’avui s’han tractat tres temes: 

 1.    Càspules de formació per a famílies: 

La voluntat de l’Ajuntament és crear un espai de treball amb els centres educatius              
del municipi (Escola L’Era de Dalt, Escola Vedruna i Institut de Tona) per tal              
d’elaborar una proposta conjunta d’acompanyament a les famílies basat en dos           
eixos: 

- Àmbit tecnològic (coneixement informàtics amb eines que els centres         
utilitzin per comunicar-se amb els alumnes tipus Moodle, Google Classroom, etc.).           
Ho podrien impartir professionals de l’Aula Oberta. 
- Àmbit d’aprenentatge (com tècniques d’estudi, donar suport als fills en          

 



l’elaboració de tasques de l’escola, per exemple: mètode actual per ensenyar           
matemàtiques). Pendents de definir qui ho podria impartir (voluntaris,         
professionals vinculats al món educatiu, mestres jubilats, …) 

Aquesta proposta, sorgida en part per la situació de confinament que s’ha viscut,             
té per objectiu suplir les mancances de comunicació entre alumne-escola          
(necessària en època de confinament domiciliari o quarantena ) i que sovint passa             
per l'assistència de l’adult; i reduir l’escletxa tecnològica de les famílies amb            
menys recursos. 

Un dels inconvenients que s’ha detectat és que justament les famílies que tinguin             
unes condicions socio-econònomiques més desfavorides o amb barrera        
lingüística, són les que més difícil ho tindran per participar (manca d’ordinador,            
connectivitat, etc.). 

D’una banda, l’Ajuntament es posarà en contacte amb la Direcció dels centres            
educatius per posar-los en coneixement del projecte, demanar-los quines eines de           
comunicació utilitza cadascuna, i alhora sondejar-los sobre possibles voluntaris o          
contactes de professionals que puguin dur a terme les sessions en l’àmbit de             
l’aprenentatge. 

I de l’altra, se’ns demana que a nivell d’escola, ho fem arribar també a l’equip               
Directiu i que treballem en possibles propostes.  

A l’espai de treball, els representants de les AFA’s/AMPA’s dels centres educatius,            
haurem de validar les càpsules i coordinar-nos amb l’Ajuntament per inscripcions i            
realització. 

L’objectiu de l’Ajuntament és activar les càpsules el gener de 2021. Els formats             
(presencial/online) han quedat pendents de determinar. 

 2. Com realitzar l’acompanyament dels infants amb famílies de major desigualtat: 

S’ha parlat de com es podria fer l’acompanyament dels infants, incidint amb les             
famílies de major desigualtats socio-econòmiques. Fa uns anys, hi havia en           
funcionament el servei del Trévol que oferia classes de reforç escolar a nens/es             
que ho necessitaven. 

Per part nostra, desconeixem quines vies té l’escola per comunicar-se amb           
aquestes famílies (tant en la situació de confinament del curs anterior, com en             
aquest durant les reunions d’inici escolar com els confinaments domicilaris).          
Proposem a l’Assumpta que ho demanin a la Direcció de l’escola en el comunicat              
que ha de fer informant del projecte anterior. 

3. Unificar extra-escolars dels centres educatius: 

En les anteriors reunions es va manifestar la voluntat de dur a terme activitats              
extraescolars de manera conjunta. 

Un dels inconvenients és la mobilitat que suposa per als infants en el cas que               
haguessin de canviar d’edifici.  

Es parla que les activitats podrien tenir una clara mirada de poble (aprofitant els              
recursos i patromoni natural i cultural del que disposa el poble: Castell de Tona,              

 



Camp de les Lloses, Esbart dansaire, etc.). S’hauria de treballar aquest curs i             
fer-ho efectiu de cares al proper curs escolar 21-22, i per això les AFA’s/AMPA’s              
dels centres hi han d’estar d’acord. 

 
 
7. Precs i preguntes 
 

- Anna Colomer informa que s’han passat o bé estan a punt per repartir els vals               
descompte per la compra dels llibres de lectura. 

- Jordi Tió: Cavalcada de Reis: Cal desmuntar la carrossa de carnaval, cal confirmació             
de la carrossa.La Sònia fa la gestió per demanar si podem entrar.  

- David Ochoa: Demana relleu per la firma de comptes bancaris pendent valoració. 
 
S’acaba la reunió  a les 23:21 

 


