
 REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE VOLUNTARIAT 
 

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

 
 
Data: Dimarts, vint de novembre del 2012 
 
Hora: 16:45 
 
Lloc: Biblioteca del col·legi 
 
Components de la Comissió: 
Montse Payà, Laura Chirivella, Empar Jimenez, Vicent Garcerà, Amaia 
Andrés, Ana Mª Vivas, Eugenia Molinos, Francisco  Moreno, Juan Antonio 
Plaza,  Mª Angeles Pastor, Mª Carmen Guillem,  Núria Gamón, Pepa 
Peris, Rafa Roselló i Susana Benavent. 
 
Absències: Amaia Andrés, Ana Mª Vivas, Eugenia Molinos, Francisco  
Moreno, Mª Carmen Guillem,  Núria Gamón, Rafa Roselló. 
 
Temes tractats: 
 
1. Organització dels voluntaris. Criteris per a l’asignació dels voluntaris a 
les distintes activitats. 

 
2. Calendari de reunions per a realizar la formació “general” dels 
voluntaris. 

 
3. Formularis i fulls de treball dels tutors y voluntaris que s’utilitzaran en 
el desenrotllament de les activitats d’aula. 
 
4. Visionat d’un exemple de transparència per a utilitzar-la com a 
material en les sessions de formació general dels voluntaris. 
 
 
Acords de la comissió: 
 

1. Per a organitzar l’assignació dels voluntaris a les activitats d’aula, 
s’acorda oferir els horaris en unes graelles organitzades per cursos, 
perquè els voluntaris s’apunten segons les seues preferències. Les 
graelles serán col·locades els dies que es celebren les reunions 
informatives. 
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2. S'aproven les següents dates per a la celebració de les sessions 
formatives (formació “general”) dels voluntaris: 

- Dimarts 04/12/2012 a les 9:00h 
- Dimarts 11/12/2012 a les 16:30h 

 
3. A més dels formularis relatius a la programació de les activitats que 

confeccionen els tutors, s’acorda entregar als voluntaris un full amb 
la descripció i objectius de l’activitat, les solucions a la mateixa, i 
uns apartats on anotar les incidències, valoracions i suggeriments. 
 

4. Després de visionar l’exemple de transparència s’acorda 
confeccionar un tríptic resum de la información més important per 
a utilizar-ho en les sessions formatives del voluntaris.  

  
 
S’alça la sessió a les 18:15 hores, de la qual, com a secretari, estenc la 
present acta. 
 
 
 


