
 ACTA COMISSIÓ CONVIVÈNCIA 

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

 

 

Data: 25-02-2013 

 

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 

Alicia Rodríguez 

      Rafa Roselló 

 

Temes tractats: 
 
- Es proposen cosetes per al dia de la dona:  

 posar uns vídeos a l’ordinador del hall (al final ho descartem perque són vídeos xulos 
que s’han de veure tranquil.lament), es proposa també buscar videos amb imatges de 
dones.  

 Fer unes enganxines de cartolina de color morat per a repartir en totes les clases 
(s’encarrega l’equip de Mestres de la comissió). 

 Vindrà Coto Talens a fer una xarrada per a les famílies, acordem l’ hora de la xarrada 
les 17.00. Es farà servei de guarderia per als xiquets amb mares de la comissió i 
demanarem voluntaris a la comissió de Voluntariat. 

 Canviar la música per a la semana del 4-8 de març.(obrint pas/miquel gil “teresa”) 

 Hi ha diverses propostes per al dia de la dona, però acordem deixar-les per a 

l’any vinent i preparar el dia de la dona amb reflexions i activitats durant la 

semana prèvia (com vam fer per al dia de la Pau) 

 

- Tema “Cercle de lectura”: 

 Nomenem Rafa com coordinador del cercle de lectura. 

 Acordem la primera sessió per al 23 d’Abril  de 17 a 18.30 a la biblio, coincidint 

amb el Dia del llibre. 

 Acordem publicar al full tota la información sobre el cercle de lectura 

semanalment. 
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 Serà obert. 

 Rafa proposa com primer llibre “Els dimarts amb Morris” de Mitch Albom. I 

llegar-lo en dues tandes. 

 Acordem posar un telèfon de contacte de la llibreria Muixeranga (o del cole) per 

a qui vullga comprar-lo. 

 

Acords de la comissió: 
 

- Acordem posar les dates de les activitats al calendari de la página web. (xarrada de 

Coto Talens (data per determinar), Tertúlia Literària (23 d’Abril de 17h a 18.30h a la 

biblioteca).  

- Per a la propera reunió revisar els somnis. 
- La propera reunió de la Comissió de Convivència serà el 10 d’Abril, a les 16.45 al despatx de la 
PT (2n pis).  


