
 REUNIÓ DE LA COMISSIÓ TIC 

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

 
 
Data: 21 d’Novembre de 2.012 
 
Hora: 16:45 
 
Lloc: Aula 2n B 
 
Components de la Comissió: Fina Alarcón, Divina Ballester, Jaime 
Chulià, Javier Encinas, Vicent Garcerà, Ana Gordó, Xavi Leal, Francisco 
Moreno, Joan Orts, David Pérez, Cristina Pla, Juan Antonio Plaza, 
Verónica Ramírez i Cynthia Vera. 
 
Absències: Divina Ballester, Jaime Chulià, Javier Encinas, Francisco 
Moreno, Joan Orts. 
 
Temes tractats: 

1. Proposta de crear una mena de plataforma de “Aula Virtual”.  
2. Situació del cablejat i connexió Wifi a l’escola. 

Ja tenim punt de connexió per cable dins de cada aula i despatx de 
l’edifici de Primària. L’edifici de 3 anys s’ha connectat per cable a 
un punt wifi. Queda pendent millorar la señal wifi que comunica 
l’edifici de 4 i 5 anys, que arriba amb poca qualitat. 

3. La web d’escola. Proposta de crear una subcomissió de gestió de la 
web, amb la finalitat que siga un mitja àgil d’informació dins de la 
Comunitat Educativa. 

 
 
Acords de la comissió: 

1. Partim de la proposta de David Fernàndez que s’ofereix a 
gestionar la creació d’una plataforma en Microsoft Office 365 
Education o en Google. La propera reunió ens ho explicarà millor. 
També anirem estudiant altres possibilitats semblants com Moodle  
o Mestre a Casa de la Conselleria d’Educació. 
Es considera convenient que per als alumnes tinga un ús restringit a 
l’àmbit escolar, dins la nostra comunitat educativa. 

2. Considerem com a millor opció connectar per cable l’edifici de 4 i 5 
anys. Estudiarem la manera i convocarem un dia per dur ha terme 
la tasca. 

3. El coordinador passarà un correu per tal de crear una subcomissió 
dedicada a la gestió de la web. 

4. Cap al segon trimestre desenvoluparem el projecte de crear un 
Grup Interactiu d’informàtica al tercer cicle de primària. 


