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

 
 
Data: 25-01-2013 
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: Juan Antonio Plaza, Dora Soriano, Mª Teresa Pérez i Vicent Moreno 
(substituït a la sessió d’avui per Manoli Chulvi) 
   
 
Temes tractats: 
Les diferents comissions informen dels temes treballats i les actuacions dutes a terme:  

 Comissió de Voluntariat: En la majoria dels nivells ja han començat els grups 
interactius amb voluntaris i els que falten s’iniciaran en febrer. La comissió 
continuarà facilitant voluntaris segons necessitats i s’encarregarà de seguir 
formant-los. Més endavant s’organitzaran altres activitats de formació per a 
la comunitat.  
Montse proposa la possibilitat de negociar un conveni de col·laboració amb la 
Universitat de Florida que ens proporcione voluntaris.  

 Comissió Pedagògica:  
BIBLIOTECA: S’ha iniciat la tasca de llevar les etiquetes antigues de 
classificació dels llibres per a substituir-les per les noves. A més, estan pensant 
en una nova distribució d’espais i mobiliari. 
COR: Ha començat l’activitat amb dos cors segons edats (Infantil, 1r i 2n amb 
uns 44 xiquets/es i de 3r a 6é amb uns 26). Poden participar xiquets i xiquetes 
a partir de 5 anys i també adults.  
ANGLÉS: Proposen fer  dos grups per edats. El grup de 4t, 5é i 6é farà teatre. 
Els de 1r, 2n i 3r tindran tallers encara per determinar.  

 Comissió de Convivència: S’ha centrat en les activitats per a celebrar el Dia de 
la pau amb la col·laboració dels voluntaris d’Amnistia Internacional.  

 Comissió de Infraestructura: Continuen amb el projecte de reforma dels banys 
d’infantil i es reuniran amb l’Ajuntament la propera setmana. Aquest dissabte 
al pati faran la tenda india i col·locaran les “tendes de campanya”. També 
faran possible el somni de que un dia l’alumnat puga entrar a les zones 
prohibides del pati, on hi haurà voluntaris controlant. Altres accions pròximes 
seran la de posar noms a les aules (cada classe triarà a partir d’unes opcions 
donades) i posar noms a les plantes i arbres del pati, incloent-ho en els 
projectes o activitats de Coneixement del medi. 



  ACTA COMISSIÓ GESTORA 

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

 Comissió de Màgics: S’ha dut a terme la Vesprada de les mascotes i el passeig 
en carro. L’alumnat les ha valorades molt positivament. Es proposa per a 
altres cursos ballar una dansa típica de Sant Antoni. 
Amb referència al somni de triar el menú del menjador, a l’assemblea de 
delegats s’acordarà un menú partint de les propostes de les classes. També es 
posarà la música de relaxació però cal preparar l’equip tècnic que fa falta. 
La desfilada de carnestoltes serà el 12 de febrer de vesprada i cadascú tria la 
disfressa que vol. El dimecres 6, al pati, serà el pregó a càrrec de l’alumnat de 
6é. Les consignes per als tres dies següents no seran acumulatives (ogre, Minnie 
i Buzz Light Year) i un pare disfressat  passarà per les classes per comprovar si 
porten les consignes. Cal veure si hi ha pressupost per a pagar el lloguer 
d’aquests vestits o es busca una alternativa. Es veurà si és possible tenir música 
per a la desfilada.  
La decoració amb papallones per a pasqua podria quedar ajornada per al 
curs vinent.  
Comissió de TIC: INTERNET: S’està treballant en la instal·lació del cable per a 
que arribe Internet a l’edifici de 4 anys. PÁGINA WEB: Fa falta completar la 
informació que identifique a l’escola. (On està, qui som...). S’ha donat d’alta 
als usuaris que ho han sol·licitat de les famílies. Les fotos i vídeos només poden 
ser vistos pels usuaris registrats. Les fotos es poden descarregar i els que tinguen 
el Picassa podran descarregar l’àlbum sencer. A l’apartat de recursos educatius 
hi ha ferramentes didàctiques o de TIC que poden ser útils. Un pare ha 
proposat la creació d’un correu corporatiu que a més permet tenir aula virtual 
i proporciona un entorn de treball. Es tindrà de prova un mes abans de decidir 
si convé. 

 
Acords de la comissió: 

 Es marcaran al calendari de la web les activitats escolars que impliquen la 
utilització de la biblioteca i que, per tant, impossibiliten la utilització de la 
mateixa pels voluntaris que treballen per posar-la a punt.  

 La comissió de convivència proposarà activitats per a treballar el Dia de la 
dona. 

 Es veurà si és possible fer alguna aportació econòmica a Amnistia 
internacional com a mostra de solidaritat i agraïment per la seua col·laboració 
en les activitats del dia de la Pau.  

 Cal que la comissió de màgics demane l’equipament necessari per a posar 
música de relaxació al menjador. També cal ajustar bé la duració d’aquesta 
música per a que siga efectiva. 

 El claustre haurà de valorar les activitats que es van portant a terme. 
 La comissió de màgics penjarà al tauló els nuvolets amb els somnis complits 

que li facen arribar les diferents comissions.  
 Per a que es pengen fotos a la web de les diferents activitats cal passar-les a 

Xavi. 
 Els enllaços d’interès educatiu es poden enviar a Joan per a posar-los a la web. 
 
 

 La següent reunió de la Comissió gestora serà el 22 de febrer de 2013. 
 

 


