ACTA COMISSIÓ GESTORA
Data: 22-02-2013
Hora: 13.00
Lloc: Biblioteca.
Components de la Comissió:
Vicent Garcerà i Juan Antonio Plaza (comissió voluntariat)
Xavi Leal i Verònica Ramírez (comissió TIC)
Anna Zaragozá, Dora Soriano i Luisa Zarcero (comissió pedagògica)
Maria Garcia, Teresa Moya i Patricia Estruch (comissió convivència)
Carolina Ramos i Mª Teresa Pérez (comissió màgics)
Vicent Moreno i Artur Hernández (comissió infraestructures)
Anna L. Gordó (equip directiu)
Montse Payà (coordinadora c. gestora i equip directiu)
Absències: Artur Hernández.
Temes tractats:
Les diferents comissions informen dels temes treballats i les actuacions dutes a terme:
 Comissió de voluntariat: Ja estan funcionant els grups interactius a totes les
aules i la comissió continuarà proveint voluntaris per a suplir als que
comuniquen que van a faltar un temps. També de vegades es demanen
col·laboracions per a altres tipus de tasques. Continuen fent xerrades
informatives. El dia 27 de febrer aniran, mestres i pares, al Cefire de València a
unes jornades que tracten el tema de la integració família-escola.
 Comissió pedagògica:
BIBLIOTECA: Després de l’assistència del SAI ja és possible catalogar, encara
que continuen amb problemes per accedir a la base que proporciona les
dades dels llibres. Cal veure com connectar amb una altra base de dades de la
Comunitat valenciana. Les voluntàries estan treballant a la biblioteca tots els
dimarts de 15.00 a 16.30.
COR: Està funcionant molt bé. Actuarà a la cloenda de Sambori i a la trobada
musical de les escoles en Valencià.
ANGLÉS: La subcomissió encarregada, canviant la seua proposta anterior,
organitzarà uns tallers per edats per a cantar cançons en anglés. (Aquesta
activitat ja s’ha oferit a El Full) També han coordinat la participació de
voluntaris per a fer conversa amb l’alumnat en grupets durant l’horari lectiu
d’anglés.
 Comissió de convivència: Després de les activitats del dia de la Pau no s’ha fet
res de nou. A la pròxima reunió de la comissió es tractarà la proposta de fer
un cercle de lectura per a pares, mares i altres adults que vulguen participar.
També es farà alguna cosa simbòlica per al dia de la Dona.
 Comissió d’infraestructura: S’ha fet possible el somni de que un dia l’alumnat
puga entrar a les zones prohibides. A l’assemblea de delegats es passarà la
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proposta de posar noms a les aules. La idea és que cada classe trie a partir
d’unes opcions donades referides a la nostra geografia. Després es pintaran les
portes de les aules. Es continua concretant l’elaboració de cartells plastificats
amb els noms de les plantes i arbres del pati, incloent-ho en els projectes o
activitats de Coneixement del medi. La comissió consulta si la coberta de lona
de la tenda índia deuria arribar fins al terra o deixar aire per baix.
Xavi proposa a aquesta comissió que pinte jocs de taula al pati.
 Comissió de màgics: Després de les activitats de Sant Antoni i de carnestoltes
cal fer l’avaluació. Aquesta comissió penjarà al tauló de Comunitat
d’Aprenentatge els somnis que es vagen complint però cal que cada comissió li
ho comunique. El dia 21 de març l’alumnat de menjador podrà gaudir del
menú triat i de la música de relaxació. Es necessiten voluntaris per al taller de
la trobada. Està previst que es puguen repartir el temps d’estada en el mateix
en períodes curts.
Comissió de TIC: INTERNET: Han acabat la instal·lació del cable que arriba a
infantil. Falta posar punts de connexió en totes les aules.
PÁGINA WEB: Posaran el pla del mes a la web. Han creat l’espai per a fer la
tertúlia web. Es penjarà un article cada mes i les famílies registrades poden
afegir els seus comentaris.
Altres assumptes comentats:
S’estan organitzant 3 xerrades. Una per al dia 6 de març al voltant de la nova llei
d’educació (LOMQUE). Una altra per a tractar el tema de les agressions a les dones.
La tercera té a veure amb una cooperativa alternativa d’energia elèctrica.
EL professorat deuria guardar les factures dels llibres de lectura de les tertúlies
dialògiques per si hi haguera subvenció.
El tercer cicle de primària ha demanat que no es facen tantes activitats tan seguides
que afecten a tots els cursos.
S’està organitzant visita a Ariño i Albacete, a dues escoles que són comunitats
d’aprenentatge.
Es parlarà la proposta de canviar el nom a l’escola per el de Jaume I el Secanet.
Acords de la comissió:
 Caldrà fer xerrades informatives al voltant de les Comunitats d’aprenentatge
a l’institut i a l’escola d’adults. També cal tornar enguany a la Florida.
 S’intentarà arribar a acords amb les universitats i l’institut per a que valoren la
participació del seu alumnat com a voluntari en la nostra Comunitat.
 Es proposarà a Joan, tutor de 6é B, que realitze un vídeo amb les vivències de
l’alumnat per a mostrar-lo en sessions informatives o formatives.
 El coordinador de la Comissió de voluntariat es reunirà amb el director per a
veure diverses necessitats del centre que es podrien cobrir amb voluntaris.
 Caldrà que representants de les subcomissions d’anglés i de cor vinguen a les
sessions de la Comissió gestora.
 La tenda índia del pati quedarà descoberta per la part de baix per a poder
veure els alumnes que estiguen dins.
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 Per a avaluar les activitats que s’han fet, cada comissió elaborarà una
plantilla i la passarà a la cap d’estudis per a que arribe als coordinadors. Els
alumnes faran l’avaluació a l’assemblea. La valoració de les famílies es durà a
terme dins de cada comissió.
 S’enviarà un missatge de correu electrònic a totes les famílies de l’escola per a
trobar voluntaris per al taller de la trobada.
 Es proposa la data 22 de març de 2013 per a la següent reunió de la Comissió
gestora.

