ACTA COMISSIÓ CONVIVÈNCIA
Data: 26-11-2012
Hora: 16:45
Lloc: AULA PT
Components de la Comissió:
Amaia Andrés
Ana Bar
Inma Borja
Patricia Estruch
Isabel Galiana
María García
Sandra Guaita
Teresa Moya
Mª Ángeles Palomares
María Parreño
Jose Manuel Pedrajas
J. Verónica Ramírez
Alicia Rodríguez
Rafa Roselló

Absències: Inma Borja, Verónica Ramirez, Sandra Guaita.
Temes tractats:
- Acudeix a la reunió de la Comissió una component d’ Amnistia Internacional. Ens informa
de les activitats que es realitzen des d’A.I. per a CEIPs i Instituts de Secundària. Ens reparteix
també material en unes carpetes. Xarrem amb ella i compartim les idees ja proposades per la
Comissió per a treballar el dia (i la setmana d’abans) de la Pau.
- Rafa ens presenta l’activitat del “CUB”, acordem fer-la per a abans de nadal entre paresmares voluntàries, faltaria saber per a quins cursos i temporalitzar-la.
- escoltem diverses cançons per a posar com a musica del cole per al dia de la Pau , però no
es pren cap decissió (que s’ha fet tard)

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

ACTA COMISSIÓ CONVIVÈNCIA
Acords de la comissió:
- S’acorda fer ús dels recursos proporcionats per AI per a treballar el dia de la Pau, sense
prejudici de les propostes de treball ja acordades que es poden utilitzar tant simultaneament
(tertùlia literària) com per a aprofundir amb elles per a altres anys. Al la fí es decideix que la
temporalització de la preparació del dia de la Pau quedaria (a falta de comparar la
proposta que ens enviarà la xica de AI):
- Treballar el dia de la Pau (amb conceptes com solidaritat, justícia, no violència, ...amor..)
durant els dies dilluns 28, dimarts 29 i dimecres 30.
- Les activitats d’introducció que es duran a terme dilluns:
* Infantil: mini xarrada + teatre de titelles (a l’aula de música)
* 1r. cicle de primària: xarrada + teatre de titelles (a l’aula de música)
* 2n i 3r cicle de primàris: xarrada (al menjador?)
- El dimarts s’aprofundirà sobre la xarrada i el teatre amb material proporcionat per AI
(fitxes i dibuixos per a infantil), tertúlies literaries o comentaris sobre noticies actuals
(primària).
- El dimecres 30 (dia de la Pau) es duran a terme pel matí les activitats de :
* 2n cicle de primària: taller de hip-hop.
* 3r cicle de primària: taller de graffiti.
EL dimecres per la vesprada es posaran en comú les diverses activitats que s’han realitzat i es
llegirà un manifest per la Pau fet per les mares i pares voluntàris.
- Es continua amb la proposta de que durant un parell de setmanes abans del dia de la Pau
s’escolte com a música del cole una cançó que parle de la Pau i/o els seus valors.
- La propera reunió de la Comissió de Convivència serà el 10 de decembre, a les 16.45 al
despatx de la PT (2n pis).

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

