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Data: 16-10-2012 
 
Hora: 16:45 
 
Lloc: Aula 4anys-A 
 
Components de la Comissió: 
 Amaia Andrés 
 Ana Bar 
 Inma Borja 
 Patricia Estruch 
 Isabel Galiana 
 María García 
 Sandra Guaita 
 Teresa Moya 
 Mª Ángeles Palomares 
 María Parreño 
 Jose Manuel Pedrajas 
 J. Veónica Ramírez  
 Alicia Rodríguez 
 Rafa Roselló 
Absències:  
 Inma Borja 
 Isabel Galiana 
 María Parreño 
 J. Veónica Ramírez 
 
Temes tractats: 

• María explica el funcionament de la Comissió de Convivència i l’intercanvi d’informació 
amb la Comissió Gestora (C.G.). Les reunions seran mensuals, quedem en reunir-nos el 
tercer dilluns de cada mes a les 16.45. Les reunions tindran una durada d’una hora. Es 
tria una persona secretària (Patricia Estruch) encarregada de formalitzar les actes de la 
Comissió de Convivència i asistir a les C.G. que serán un divendres al mes dins de la 
primera quinzena.  

• Llegim els somnis i els classifiquem en 3 grups-objectius: 
1. Somnis que demanen dinàmiques de grup, xarrades formatives i activitats 

(dins de l’aula, fora, amb pares i Comunitat Educativa, a nivel intern…) ón 
es treballe  l’ educació emocional. 

2. Somnis que demanen dies de convivència lúdica de mares, xiquets, pares, 
Mestres, personal no docent, i obertes a tota la Comunitat Educativa. 
També activitats esportives i/o educatives obertes.  
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3. Somnis que demanen la interacctuacció amb altres coles. 

•  Es proposen diverses idees per a tractar aquestos grups, com a més 
destacables: 

• Preparar una jornada tipus “padrí lector” amb tallers…., amb el tema de 
l’educació emocional i l’empatia. 

• Preparar i dur a terme una ACAMPADA AL COLE, de 24 h., día de 
convivència i reflexió (tallers, xarrades, macrogymkana emocional), plantar 
tendes de campanya al pati….. 

• Buscar material sobre l’educació emocional,  (llibres, pelis, material de 
cursets …etc.) i compartir-ho. 

• Proposar quedades per anar a cine, teatre, concerts…..amb entrades de 
preu reduït per tractar-se de grups. 

Acords de la comissió: 
 

• Es proposa avançar la data de la propera reunió (en 15 dies) per a tindre temps 
suficient de preparar el día de la Pau. 29 d’octubre a les 16.45 

• Preparar per a la següent reunió activitats “concretes” per a realitzar el día de la Pau (a 
nivel d’aula, o de extraescolar). 

• Es proposa com secretària de la comissió Patricia Estruch García. 
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