ACTA COMISSIÓ TIC
Data: 16 octubre 2012
Hora: 16:45
Lloc: aula 6è B
Components de la Comissió: Fina Alarcón, Divina Ballester, Jaime
Chulià, Javier Encinas, Vicent Garcerà, Ana Gordó, Xavi Leal, Francisco
Moreno, Joan Orts, David Pérez, Cristina Pla, Juan Antonio Plaza,
Verónica Ramírez i Cynthia Vera.
Absències: Divina Ballester, Jaime Chulià, Vicent Garcerà, David Pérez,
Juan Antonio Plaza.
Temes tractats:
 Breu explicació per als membres que han arribat a l’escola aquest
curs:

S'explica a pares/mares nous sobre el procés pel qual em passat (fases
en la creació de la Comunitat d'Aprenentatge: formació de mestres,
somni, buidat, comissions, ...) per arribar a poder establir la dinàmica de
treball que encetem i que compren tota la comunitat educativa. Lleguim i
mire'm la prioritat dels somnis que hi ha referits a TIC, per saber per on
començar.

 Elecció de Secretari/a:

Cada comissió mixta ha de tenir un Coordinador/a que serà un membre
del Claustre, en aquest cas és Xavi, i un Secretari/a que serà un pare o
mare. Es planteja qui vol ser el Secretari, ja que haurà d'anar a les
reunions de la Comissió Gestora cada últim divendres del mes i fer allí les
propostes de la nostra comissió així com replegar informació de la resta;
així
mateix
també
s'encarregarà
d'enviar
al
correu
caescolajaume@gmail.com l'acta de cada reunió de la nostra comissió
mixta, per fer-la arribar als membres. Si algú vol fer algun aclariment a
cada acta la remetrà a aquesta mateixa adreça de correu.

 Periodicitat de les reunions:

Explicació per part del coordinador de com funcionaran les Comissions de
Treball:
o cada mes intentar tenir una reunió de cada comissió mixta, la
nostra TIC, per organitzar el treball que anem fent.
o La feina de la comissió mixta es farà o bé a la reunió mensual o
bé la repartirem, segons la necessitat.
o La comissió gestora es reunirà l'últim divendres de cada mes.
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 Revisió dels somnis i plantejament d’objectius.

Acords de la comissió:
 Cada reunió de Comissió tindrà una durada d’un hora, per
possibilitar la participació i organització dels membres.
 Secretaris de la Comissió:

Es proposa Javier Encinas, un pare, per ser Secretari de la comissió i
per substituir-lo si no pot vindre a alguna reunió Verónica Ramirez,
una mare.

 Periodicitat de les reunions de la Comissió:

Ens reunirem en aquesta comissió mixta durant un hora, per poder
organitzar-se. Sempre a partir de la segona quinzena del mes, i abans de
l'últim divendres de mes que és quan es reuneix la Gestora.
Propostes de dies: donat que som molts membres valorem que es faran
rotatives entre dimarts, dimecres i dijous.
La propera reunió serà Dimecres 21 de Novembre a les 16,45h, i
es recordarà per part del Coordinador als membres per correu electrònic,
adreces dels quals es comproven.

 Nom de la comissió:

Es proposa per part d'alguns membres, poder canviar el nom a la
Comissió, ja que pensen que això de NOVES Tecnologies queda ja
obsolet, ja no són tan noves. Quedem en posar TIC en lloc de NTC, i
que quede reflectit als documents.

 Propostes d’actuació inmediates:

Dues companyes s’encarregaran de demanar a la empresa Netllar una
oferta d’instal·lació de connexió d’Internet que millore la que tenim (6
Mb que suministra la Conselleria).
 El coordinador enviarà els somnis als membres de la comissió.
 Plantejament d’Objectius:
Revisat el llistat de somnis ens plantegem els següents objectius:
 Dotar de connexió a internet i d'equipament a cada aula i
despatxos.
 Dinamitzar i millorar la pàgina web de l'escola (es recolliran
propostes del que ens agradaria tindre a l'abast a la web).
 Crear un compte de Dropbox compartit per a mestres, per tenir
còpia segura de la documentació organitzativa i poder compartir
certa documentació d’interès comú.
 Formació de famílies, mestres i alumnat en TIC.
 Velar pel manteniment i millora dels equips informàtics de l’escola.
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