
 ACTA COMISSIÓ GESTORA 

 

 
 
Data: 26-04-2013 
 
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, Verónica Ramírez, Margarita Hernàndez i Anna Gordó. 
 
Temes tractats: 
Les diferents comissions informen dels temes treballats i les actuacions dutes a terme:  

 Comissió de voluntariat: La comissió seguirà organitzant la formació referida a 
comunitats d’aprenentatge, que es du a terme tant a la nostra escola com 
fora. El 3 de maig hi haurà una sessió teòrica per al professorat, oberta també 
a familiars o voluntaris interessats.  

 Comissió pedagògica:  
BIBLIOTECA: Ja estan catalogant i  imprimint teixells. La comissió va 
organitzar l’activitat de padrins lectors que tingué lloc el 23 d’abril. 
COR: Aquesta vesprada, dia 26, actuen els dos cors a la cloenda de Sambori i 
el passat dimecres va actuar el cor de menuts a la trobada musical. Aquest cor 
té prevista la gravació de les cançons per a la pel·lícula que estan fent en 
educació infantil. També es programarà alguna cosa per a fi de curs. Paco 
Muñoz serà nomenat padrí del cor i vindrà un dia a l’escola, que el rebrà amb 
un acte especial. 
A principi del proper curs, la comissió farà una sessió informativa per a pares i 
mares on s’explicaran les característiques de l’activitat de cor i s’acordaran 
unes pautes clares que hauran de ser respectades.  
Tenen intenció de participar en festivals però no en concursos.  

 Comissió de convivència: Es farà un cartell per a donar difusió a la xerrada 
programada per al dia 20 de maig a les 17.00 hores al voltant del tema de les 
agressions a les dones, a càrrec de Coto Talens. El passat 23 d’abril, dia del 
llibre, va tindre lloc la primera reunió de la tertúlia literària per a adults. 
Encara que l’assistència va ser reduïda, va resultar molt interessant i 
agradable. Es programarà la segona sessió per a fi de maig. La comissió havia 
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pensat en la realització d’un mostra de dolços típics de diferents països per a la 
nit de la festa de fi de curs però es suggereix la conveniència de fer-la a 
banda, una vesprada de maig a les 16.30 hores. Per últim, el dia 6 de maig al 
pati es regalaran abraçades. Ha de ser una sorpresa.  

 Comissió d’infraestructura: Ja ha quedat acabada la tenda india. El dia 6 els 
voluntaris col·locaran les lones que delimitaran un espai per a cada curs. Es 
continua treballant la proposta de posar noms a les aules. Ja pot començar 
l’elaboració dels rètols amb els noms dels arbres. A més, la comissió oferirà un 
dossier per a treballar les plantes de l’escola a l’aula. 
Xavi continua demanant que pinten jocs al pati. També proposa la 
participació en la reforestació de boscos cremats, per al dia de l’arbre del 
proper curs. 

 Comissió de màgics: Estan preparant els tallers de la Trobada de les escoles en 
valencià i recorden que necessiten més voluntaris. Els tallers (El meu poble i 
L’ofici de forner) es relacionen amb els poemes de Vicent Andrés Estellés. Han 
aconseguit que Velarte regale les rosquilletes.  
A més, tenen previst revisar els somnis de fi de curs per a triar els que es duran 
a terme.  

 Comissió de TIC:  Han fet una subcomissió dedicada a la web, amb diferents 
seccions i diferents encarregats, que està acabant-la i buscant novetats. Els 
mestres de la comissió estan participant en una formació de Apple, on els 
mostren productes relacionats amb l’educació i poden prendre idees. 
La comissió de TIC vol desenvolupar un projecte de treball per a aplicar 
aquestes tecnologies, proporcionant formació al professorat i activitats per a 
grups interactius a l’aula per a tots els nivells. Un objectiu que voldrien 
aconseguir més endavant és el de poder elaborar materials propis en valencià. 
També estan fent gestions per millorar el ADSL dins d’un projecte de telefònica 
d’instal·lació de línia de telèfon i internet.  

 
Acords de la comissió: 

 S’estudiarà la possibilitat d’oferir sessions de tertúlia de temes culturals o 
d’actualitat, o per a comentar documentals o articles. 

 Quan les comissions organitzen activitats que afecten als horaris lectius 
habituals, hauran de consensuar aquestos amb la cap d’estudis. 

 Montse passarà una plantilla per a elaborar la memòria de fi de curs de totes 
les comissions. 

 Vicent M. parlarà amb l’AMPA per veure com tenen organitzada la festa de fi 
de curs i si és possible incloure activitats proposades des de la comissió de 
màgics.  

 
 Es proposa la data 31 de maig de 2013 per a la següent reunió de la Comissió 

gestora. 
 

 


