
 ACTA COMISSIÓ DE TIC: WEB 

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

 

 

Data:  11 d’abril de 2013 
 

Hora: 16:45 
 

Lloc: Aula d’informàtica de l’escola. 
 

Assistents:  
 Fina Alarcón 
 Cynthia Vera 
 Cristina Pla 
 Xavi Leal 
 Javi Encinas 
 

Temes tractats: 
 

 Xavi ens ensenya les novetats i modificacions a la web segons varem 
proposar a la reunió anterior. 
 

 Xavi proposa tindre encarregats/des de diferents apartats de la web 
que necessiten actualització a sovint. Repartim funcions entre els 
presents, i deixem oberta la participació als membres que hui no 
estan. 

 
 

Acords de la comissió: 
 

 Revisar amb Jaime els enviaments del Full a les famílies, doncs 
arriba normalment dues voltes. També la possibilitat de que els 
esdeveniments al calendari es puguen pintar amb diferents fons 
segons el tema, i que es poguera configurar una funció que fera que 
quan es crea un esdeveniment nou s’envie automàticament un 
correu a tots els usuaris i que es creara automàticament un 
recordatori a l’inici del portal web. 
També pujar el enllaç de ‘mapa web’ en un dels blocs laterals per 
que resulte més visible. 
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 Facilitem la clau i contrasenya d’administrador de la web a Javier 
Encinas per què vaja familiaritzant-se amb la programació per veure 
si pot tirar més que una mà. 

 Enviar per correu als membres de la comissió el guió preparat per 
Javier Encinas sobre l’espai web ‘la nostra escola’ per tal de valorar 
i, si cal, afegir propostes. 

 Les seccions de la web quedarien en principi segons aquesta graella, 
encara que està obert al membres que hui no han pogut assistir i 
altres possibles seccions de la web: 
 

SECCIONS ENCARREGAT/ADA 

CALENDARI 
EVENTS 

Javier Encinas 

ALBUM FOTOS Fina Alarcón 

AMPA Cristina Pla 

EL FULL Xavi Leal 

NOTÍCIES Xavi Leal 

RECURSOS 
EDUCATIUS 

Joan Orts 

TERTÚLIA  Verónica Ramírez 

 
 
 

 
 
 Pròxima reunió : No acordàrem dia, es convocarà per correu... 
 


