REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PEDAGÓGICA
Data: 30 d’Octubre de 2.012
Hora: 16:45
Lloc: Aula 4 Anys B
Components de la Comissió:
ANA ZARAGOZA
ANNA BONO
ASUN BARGUES
CARMEN SALCEDO
CAROLINA GUILLEM
CRISTINA DE LA CUADRA
DARIANA GROZA
DORA SORIANO
ELENA BAVIERA
EMPAR JIMENEZ
EVA CUÑAT
JOSE MANUEL PEDRAJAS
LUISA ZARCERO

Mª ANGELES SANTAMARIA
Mª JOSE PEREZ SANZ
MANOLI CHULVI
MARGARITA HERNANDEZ
MARIA PARREÑO
MONTSE PAYA
PEPI MORANT
RAÜL CAMACHO
ROCIO NOGUERON
ROSA MATEU
ROSANA GARCIA
SONIA CAMPO
TRINI MARQUEZ

Absències: 13 persones
Temes tractats:
1. Novetats subcomissió d’anglés.
2. Novetats subcomissió Cor i Banda.
3. Novetas subcomissió Biblioteca.
4. Proposta d’estudi dels horaris lectius en diverses comunitats.
5. Pròxima reunió de la comissió.
Acords de la comissió:
1. S’acorda una propera reunió dels membres de la subcomissió
d’anglés: Dariana Groza, Cristina De La Cuadra i Anna Bono per a
concretar components i horaris de les activitats, acordant
provisionalment la realització dels mateixos en horari de migdia.
2. Subcomissió Cor i Banda:
a. Propossa la realització de l’activitat els divendres de 15:00 a
16:30h.
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b. Es confirma que la fi de la comissió és fer una banda de
pares i mares, alumnes, exalumnes, etc, per tal d’incloure la
música de la coral en les diverses activitats de l’escola
(xarangues en carnestoltes, música en directe en lloc de cd,
etc).
c. S’acorda una propera reunió dels components de la
subcomissió (David Reig, Elena Baviera, Manoli Chulvi, Anna
Bono) per tal de concretar les propostes per al dia 10 de
Novembre.
3. Subcomissió de Biblioteca:
a. S’estudien els passos a seguir per tal de muntar una
biblioteca.
b. S’acorda crear una biblioteca inicial per primaria i ajornar la
creació de la biblioteca infantil fins al proper any, ja que
tindrem disponible una de les aules que enguany tenen els
de 3r de primaria.
c. S’acorda demanar als mestres de tots els cicles que
arrepleguen tots els llibres que tinguen en les aules per tal de
poder inventariar el material disponible per a la biblioteca.
d. Confirmació de reunió de la subcomissió el dia 13 a les 16:45h,
a la biblioteca de l’escola per tal d’estudiar el material
disponible i unificar criteris de selecció dels llibres.
1. Es comenta la possibilitat d’estudiar la situació escolar en altres
comunitats on l’horari lectiu es de 9:00 a 14:00 per tal de conéixer
les avantatges i desavantatges d’aquest horari.
2. S’acorda la pròxima reunió de la comissió pedagògica per al
proper dimarts 27 de Novembre de 16:45 a 17:45 (últim dimarts de
mes).
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