
 ACTA COMISSIÓ GESTORA 

 

 
 
Data: 22-03-2013 
 
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) 
Manoli Chulvi (subcomissió de cor) Margarita Hernández (subcomissió d’anglés) 
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: Artur Hernández, Patricia Estruch, Montse Payà i Carolina Ramos. 
 
Temes tractats: 
Les diferents comissions informen dels temes treballats i les actuacions dutes a terme:  

 Comissió de voluntariat: Continuarà proveint voluntaris segons necessitats. 
S’ha demanat voluntaris per a tasques de fusteria. Continuen fent xerrades 
informatives al voltant del tema de les comunitats. (Avui Montse i Carolina 
han anat a una escola per donar formació) 

 Comissió pedagògica:  
BIBLIOTECA: Ja estan catalogant però han de deixar alguns llibres que  no 
agafa la base de dades. Més endavant  es decidirà si cal introduir-los 
manualment o buscar una altra base. Continuen treballant dimarts de 
vesprada. Han senyalitzat unes prestatgeries que no es deuen tocar. 
La comissió organitzarà l’activitat de padrins lectors per al 23 d’abril després 
del pati.  
COR: Han acurtat l’horari de l’activitat, que ara acaba a les 16.00 hores, en 
comptes de a les 16.30, perquè resultava massa llarga per als menuts. Tenen 
previstes dues actuacions. A la cloenda de Sambori el dia 26 d’abril actuaran 
els dos cors i a la trobada musical del 24 d’abril participarà el cor de menuts.  
ANGLÉS: Ja ha començat l’activitat amb tres tallers per edats per a cantar 
cançons en anglés. Hi ha un grup per a alumnat de 3 i 4 anys, un altre de 5 a 8 
anys i un altre de 9 a 11 anys. També han coordinat la participació de  tres 
voluntaris que individualment fan conversa amb l’alumnat en grupets durant 
l’horari lectiu d’anglés de 2n, 3r i 4t de primària.  

 Comissió de convivència: Es proposa treballar més àmpliament el Dia de la 
dona al curs vinent. No obstant això, el dia 20 de maig a les 17.00 hores hi ha 
una xerrada al voltant del tema de les agressions a les dones, a càrrec de Coto 
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Talens (Xerrada de l’ou fregit). Radio Klara ha oferit que anem a un 
programa que es diu “Mujeres libertarias” per a parlar del tema de les 
comunitats d’aprenentatge. 
La proposta de fer una tertúlia literària per a pares, mares i altres adults 
pareix que no ha tingut prou demanda per ara.  

 Comissió d’infraestructura: Es necessiten voluntaris per a fer treballs de fusteria, 
pintura i manteniment en general. Aquestes vacances es prepararà la lona 
per a la tenda india. A l’assemblea de delegats ja cada curs ha triat una zona 
del pati on posar una lona per delimitar un espai propi. Es continua treballant 
la proposta de posar noms a les aules. Infantil i primer cicle volen animals o 
plantes. 2n cicle vol espais naturals, en comptes de comarques. 3r cicle tenia 
assignat espais naturals però ha demanat que es parle al claustre perquè 
diuen que a l’alumnat no els motiva aquesta idea.  

 Comissió de màgics: Després de les vacances de Pasqua aquesta comissió es 
dedicarà a preparar el taller de la Trobada de les escoles en valencià i la festa 
de fi de curs.  

 Comissió de TIC:  Han visitat l’escola d’Ariño, centre punter pel que fa a les 
noves tecnologies. La comissió de TIC vol crear un projecte de treball per a 
aplicar també aquestes tecnologies, encara que farà falta formació. Tenen 
previst participar en una formació de Apple, a la qual han sigut convidats. 

 
Altres assumptes comentats: 
El professorat d’Educació física informa que ha demanat voluntaris per a fer la 
jornada de jocs populars el dia 27 de març de vesprada. 
 
Manoli Chulvi proposa que es presenten projectes a diferents concursos com Crearte o 
Marta Mata, com a font d’ingressos per a poder invertir en noves tecnologies. 
Suggereix que es forme una comissió que prepare aquests projectes.  
 
Acords de la comissió: 

 Es recorda que quan un mestre necessite voluntaris cal demanar-los a la 
comissió corresponent.  

 Es revisarà la llista de voluntaris que estan participant en els grups de treball i 
en altres activitats amb l’alumnat per a comprovar que tots han signat com a 
voluntaris. (Pareix que hi ha algú de nova incorporació que potser no ha 
complit amb aquesta formalitat necessària) 

 Es demanarà als cicles que no utilitzen la biblioteca dimarts de vesprada ja 
que és quan es treballa en la catalogació. També es demanarà que es 
respecten les senyals de “no tocar”.   

 Es comunica a la subcomissió d’anglés que no es poden fer fotocòpies a color 
perquè no hi ha pressupost.  

 Es recorda que la proposta de posar noms a les aules va ser feta per la 
comissió d’infraestructura i va ser aprovada per la comissió gestora.  

 
 Es proposa la data 26 d’abril de 2013 per a la següent reunió de la Comissió 

gestora. 
 

 


