ACTA COMISSIÓ MÀGICA
Data: 08/01/13
Hora: 16:45 – 17:45
Lloc: classe 3-A
Components de la Comissió: Carolina Casañ, Maite Pérez, Gloria
Martínez, Veronica Bou, Noelia Hernández, Nuria Blanch, Carolina
Ramos, Teresa Ballesteros, Marina Morales, Guillermo Martínez.
Absències: Veronica Bou, Noelia Hernández, Guillermo Martínez.
Temes tractats:
 Classificar les persones que van a participar en les trobades dels
animals i organitzar les trobades.
 El somni del passeig de “Rubio”.
 El somni de la musica relaxant per al menjador.
 El somni del menú lliure triat pels xiquets.
 Col·locació visible dels somnis complits.
 Carnestoltes.

Acords de la comissió:
 Hi ha 18 persones per a participar en la trobada dels animals.
 El 17 de gener per la vesprada es farà la trobada dels animals.
Hem parlat de les zones i les persones encarregades de les
mascotes,Nuria me adjuntarà un full amb la situació de les
mascotes classificades i les persones que s’encarregaran d’aquestes
zones.
 S’està ultimant lo del passeig en carro, hi ha dos possibilitats i ho
estem estudiant. Es vol fer també per al dia 17 però di no pot ser el
farem un altre dia.
 Per al somni de la musica relaxant en el menjador s’acorda que el
millor seria una mini cadena, que es poguera connectar als
altaveus que hi ha al menjador. Se li comunicarà a l’ampa per a
veure si ens poden ajudar.

Més informació en www.escolajaume.com i en escolajaume@gmail.com
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 Per a triar el menú: Vicent ho comunicarà en l’assemblea als
delegats de cada classe,desprès, cada classe triarà el menú i els
 delegats de cada classe ho comunicaran en la següent assemblea.
Es triarà el que obtinga mes vots. Es realitzarà al Març, dia per
determinar.
 Quedem d’acord en usar les guies del passadís per a col·locar els
somnis complits. Teresa, Carolina i Maria quedaran per a fer el
disseny dels cartells dels somnis realitzats ( es posposa per a mes
avant)
 Quedem el dia 22 de Gener per a preparar carnestoltes. Cal fer el
taüt i la sardina per a l’enterrament. Buscar caps per al rei del
carnestoltes i roba vella. Preparar consignes.
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