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Data: Dimarts, set de maig del 2013 
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, Eugenia Molinos, Francisco  Moreno, Mª Carmen 
Guillem,  Núria Gamón, Rafa Roselló, Susana Benavent. 
 
Temes tractats: 
 
1. Valoració de l’organització dels voluntaris. 

 
2. Possibles Xarrades. 

 
3. Suggeriments. 
 
 
Acords de la comissió: 
 
1. Valoració de les activitats amb voluntaris. 
Els assistents fan una valoració del funcionament de la participació dels 
voluntaris en els grups interactius i en altres activitats. 
Per cicles educatius la valoració és la següent: 
 
Infantil: S'han fet activitats en les aules de 4 anys (de llengua i matemàtiques) i 
en 5 anys (anglés) han participat prou voluntaris. Per al curs que ve s'intentarà 
fer grups interactius també a la vesprada. 
 
Primària (1 i 2n): Els grups interactius s'han realitzat al matí pel millor rendiment 
dels alumnes. Només hi ha hagut alguna activitat en què ha faltat algun 
voluntari, però que s'ha solucionat sense que haja de suspendre's aquella. 
 
Primària (3 i 4t): S'han realitzat grups interactius en sessions de 2 hores per a 4t. 
Tant en 3r com en 4t els grups s'han desenrotllat pels matins i han estat 
relacionats amb matemàtiques, geometria, llengua, diversos. L'aprofitament dels 
alumnes en els grups és molt superior a l'habitual.  
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Primària (5 i 6t): S'han fet grups interactius per a llengua (castellà i valencià) i 
matemàtiques, pràcticament amb periodicitat setmanal. També s'ha fet un poc 
d'anglés i en 6t' alguns voluntaris estan participant en la preparació del circ. 
 
En general, la valoració és molt bona i per al següent curs es continuarà amb eixe 
tipus d'activitats. A més s'acorda que la millor forma d'organitzar l'assignació de 
voluntaris és per mitjà dels llistats del tauler d'anuncis en què els voluntaris 
s'apunten a les activitats programades. 
 
Finalment es proposa confeccionar un qüestionari perquè el voluntari al final del 
curs puga realitzar una valoració. S'acorda estudiar la confecció d'una plantilla i 
analitzar-la conjuntament. 

 
2. Suggeriments. 
Es fan les següents propostes de millora: 

1. Per al proper curs s'intentarà ampliar el nombre de voluntaris i es 
recalca la necessitat que signen el contracte. 

 
2. En les següents xarrades que es realitzen per a fomentar la participació 

de voluntaris en els grups interactius es recalcarà que no cal que el 
voluntari tinga coneixements de la matèria que es treballe en l'activitat. 
A més es buscarà una borsa de possibles voluntaris on realitzar les 
xarrades. 

3. En un futur i dirigit als estudiants de Magisteri es proposarà a la 
Universitat de València, que els estudiants que participen com a 
voluntaris puguen obtindre crèdits computables per a la titulació 
universitària. 

 
4. Es proposa realitzar algun acte o activitat en homenatge o 

reconeixement a la labor realitzada pels voluntaris durant el curs (coca, 
cor, obsequi, ...). 

 
 

3. Possibles xarrades. 
A més de les diverses xarrades que s’han fet s’acorda començar una sèrie pel que 
fa a economia familiar. 
 
 
S’alça la sessió a les 18:10 hores, de la qual, com a secretari, estenc la present acta. 
 
 
 


