
 ACTA COMISSIÓ GESTORA 

Més informació en www.escolajaume.com i en escolajaume@gmail.com 

 
 
Data: 30-11-2012 
 
Hora: 13.00 
 
Lloc: Biblioteca. 
 
 
Components de la Comissió:  
 
Vicent Garcerà i Juan Antonio Plaza (comissió voluntariat) 
Xavi Leal i Verònica Ramírez (comissió TIC) 
Anna Zaragozá, Dora Soriano i Luisa Zarcero (comissió pedagògica) 
Maria Garcia, Teresa Moya i Patricia Estruch (comissió convivència) 
Carolina Ramos i Mª Teresa Pérez (comissió màgics) 
Vicent Moreno i Artur Hernández (comissió infraestructures) 
Anna L. Gordó (equip directiu) 
Montse Payà (coordinadora c. gestora i equip directiu)  
 
Absències: Verònica Ramírez i Patricia Estruch (substituïda a la sessió d’avui per 
Amaia Andrés) 
   
 
Temes tractats: 
Es tria la secretària que redactarà acta de les reunions d’aquesta comissió.  
 
Les diferents comissions informen dels temes treballats i les actuacions dutes a terme:  

 Comissió de Voluntariat: Està organitzant els voluntaris per als grups 
interactius a les aules. La formació prèvia dels voluntaris es durà a terme en 
una sessió (A triar entre dos dates diferents) on també es repartirà un tríptic 
informatiu, i una posterior reunió amb el tutor quan els voluntaris ja s’hagen 
assignat. Més endavant s’organitzaran altres activitats de formació per a la 
comunitat.    

 Comissió Pedagògica:  
BIBLIOTECA: S’estan recollint els fons que estaven dispersats per les aules. 
S’utilitzarà el programa informàtic PMB. 
COR I BANDA: Pel moment ha hagut poca demanda de participants. 
ANGLÉS: S’ha plantejat la realització de tallers d’anglés de 16.30 a 17.30 hores 
tres dies per setmana. Calen més voluntaris i es demanaran també espais i 
materials. 

 Comissió de Convivència: S’ha centrat en la programació de les activitats per a 
celebrar el dia de la Pau. Està pendent de la proposta concreta de Amnistia 
Internacional que inclourà una xerrada per a tot l’alumnat, teatre per a 
infantil i primer cicle, cançó de hip hop per a 2n cicle i graffiti per a 3r cicle, a 
més d’un acte conjunt al pati el dia 30 de gener de vesprada. També uns 
voluntaris de la comissió duran a terme una dinàmica a les aules abans de 
Nadal. 
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 Comissió de Infraestructura: S’han classificat els somnis segons les possibilitats 
d’acompliment. Entre els més fàcils de dur a terme estan la tenda india i la 
caseta de fusta al pati que ja estan en marxa. També és imminent la 
plantació de bulbs per a aconseguir un pati ple de flors. Amb referència a la 
renovació dels banys d’infantil, després de presentar queixa a l’ajuntament i 
parlar també amb Conselleria, l’objectiu seria poder fer la reforma a Juliol. 

 Comissió de Màgics: Els somnis que es faran realitat més prompte poden ser els 
de triar menú i tindre música de relaxació a hora de dinar. També es va 
intentar aconseguir dos carros per a Sant Antoni (16 de gener) per a que puge 
l’alumnat. Per a més endavant està la celebració de carnestoltes, la decoració 
amb papallones per a pasqua i l’organització del taller de la trobada. 
Aquesta comissió penjarà al tauló de Comunitat d’Aprenentatge els somnis 
que es vagen complint.  

 Comissió de TIC: S`ha treballat en tres àmbits: INTERNET: Ja arriba a tota 
l’escola. PÁGINA WEB: S’assignaran tasques a una subcomissió encarregada. A 
l’espai de C. d’Aprenentatge es penjarà el llibre dels somnis i les fotos, així com 
les actes de cada comissió. MANTENIMENT DEL SISTEMA INFORMÀTIC.  
Tenen en estudi l’aula d’informàtica tutoritzada, els grups interactius 
d’informàtica per a 6é i la creació de l’aula virtual. 
S’ha rebut la proposta de participar en una plataforma virtual de comunitats 
d’aprenentatge que va a crear un estudiant de tesi doctoral. 

 
 
Acords de la comissió: 

 Teresa Moya serà la secretària que redactarà les actes de les sessions d’aquesta 
Comissió Gestora. 

 Algú de la Comissió de voluntariat  farà la formació prèvia obligatòria als 
nous voluntaris que s’incorporen més endavant. 

 Xavi, Anna Z. i Montse visitaran l’escola Joan XXIII per informar-se de la 
utilització del programa informàtic de biblioteca. 

 Es donarà més difusió a les activitats de cor i banda i s’anunciarà l’horari 
concret. 

 Caldrà organitzar l’horari per a dur a terme a les aules la dinàmica proposada 
per la Comissió de Convivència.  

 La Comissió de Màgics farà una proposta concreta per a la celebració de 
Carnestoltes. 

 Les diferents comissions enviaran a la comissió TIC les notícies per a publicar a 
la pàgina web. 

 Les diferents comissions faran arribar a la Comissió de màgics els somnis 
complits (ja plastificats i segons format donat) per a la seua publicació al tauló 

 S’elaborarà un protocol d’atenció a les persones que vinguen a l’escola 
demanat informació de les comunitats d’aprenentatge. 

 
 Es proposen les dates per a les dos següents reunions de la Comissió gestora: 25 

de gener i 22 de febrer de 2013. 
 

 
 

 


