FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ “ COL∙LABORA AMB L’ESCOLA”
La comissió “ COL∙LABORA AMB L’ESCOLA” està formada per pares i mares de
l’escola.
Què fem?
★ Col∙laborar en tasques de la biblioteca:
● Folrar, etiquetar i posar icones a les noves adquisicions
● Preparació de les parades i venda de llibres per la diada de Sant Jordi
★ Manteniment dels llibres de text i de lectura socialitzats:
● Conservació i manteniment dels llibres
● Revisar, controlar i classificar els llibres socialitzats segons el seu estat.
★ Elaborar materials per les aules:
● Retallar
● Plastificar
● Fer corones
● Conservació i manteniment de disfresses
● Altres tasques

Com ho fem?
● Cada tarda de 15:00 h a 16:30 h un grup de mares es reuneixen a la sala de mestres i
realitzen les diferents tasques.
● A la sala de mestres hi ha un espai on els/les mestres deixen la feina que cal fer i també
els llibres que s’han de folrar i/o etiquetar. Disposen d’una taquilla per guardar els estris
que necessiten.
● Tres vegades al llarg del curs realitzem una reunió els membres de la comissió amb les
mestres referents. Una durant el 1r trimestre per conèixer a tots/es membres i explicar el
funcionament de la mateixa; la segona, durant el 2n trimestre per organitzar la venda
de llibres per la diada de Sant Jordi i l’última , per organitzar la revisió i manteniment
dels llibres de text i lectura socialitzats.

● Aquesta comissió és molt oberta i sempre hi ha algunes mares a la sala de mestres
ajudant. És molt important la tasca que realitzen i ajut en l’elaboració de materials i en
la posada a punt dels llibres que any rere any s’utilitzen a l’escola.
● Des de la comissió demanem la col∙laboració de tots aquells pares i mares que puguin
venir a donar un cop de mà. Si només podeu venir un cop o dos a la setmana sereu
benvinguts/des.

US HI ESPEREM !!
“COL∙LABORA AMB L’ESCOLA”

