COMISSIÓ MIXTA
D’IMATGE.
DEFINICIÓ
Persones dels diferents sectors de la nostra comunitat educativa
(personal del centre, famílies i infants) que es troben i treballen per
impulsar diversos aspectes de la imatge del centre.

MODE DE TREBALL
Poques reunions presencials i distribució de tasques entre els membres.
Adaptació segons les possibilitats horàries dels integrants.

TASQUES DESENVOLUPADES EL CURS O7-08
- Pàgina web del centre. Varem demanar el domini al
Departament d’Ensenyament. Finalment, però, no la varem iniciar.
- Varem valorar la necessitat de fer tríptics del centre. La varem
desestimar.
- Varem parlar de la necessitat de tenir un cartell de Benvinguda:
original, durador, de disseny bonic...
- Varem esbossar el que hauria de ser la Comissió de dol.
- Varem proposar, decidir i gestionar el vestuari per a la cantada
de corals.
- Logotip del centre. Varem crear-lo a partir d’una idea de la Rat i
de l’aportació tècnica del David. Resseguint algunes rectes i corbes es
pot escriure el nom CEIP Olga Xirinacs.

TASQUES DESENVOLUPADES EL CURS O8-09
- Elaboració de targetes de visita dissenyades per l’equip directiu.
- Pintura dels neumàtics del pati a la Festa de la Tardor.
- Pintura de la paret de l’entrada al centre durant la Festa de la
Tardor.
- Installació d’una pissarra per poder-hi dibuixar i escriure
lliurement.
- Installació d’una carpa al pati, a sobre del gronxador que és mig
cercle, durant la Festa de Tardor.
- Creació d’un power point explicatiu del centre per a les noves
famílies interessades en fer-hi la pre-inscripció.
- Escollir vestuari per a la trobada de corals.
- Creació de la Comissió de la Festa de Final de curs. Coordinació
de la festa que es va celebrar, el vespre del 5 de juny i que va
esdevenir el Festival de Fi de curs juntament amb una festa

-

sorpresa a l’Olga Xirinacs, durant la qual el batejàrem,
installàrem la nova placa del centre i tot el pati quedà convertit
en mar (tema constant de la seva obra).
Creació del logo del centre junt amb el de l'AMPA i les diferents
comissions mixtes.

TASQUES DESENVOLUPADES EL CURS 09-10
- Creació d’elements de decoració i de celebració de festes
tradicionals o bé pròpies de l’escola.
- Decoració d'alguns espais del centre
- Creació de la pàgina web definitiva del centre, amb el suport i la
collaboració de membres de l'AMPA.
- Restauració d' elements gràfics de l'escola: petjades de la filera,
poema de l'entrada...

TASQUES PREVISTES PER AL CURS 10-11
- Disseny d’un cartell de benvinguda a l’escola
- Continuació de les gestions que havíem iniciat per encetar una
comissió de dol.
- Decoracions de l'escola, ja sigui dels espais o bé per a les festes
que hi celebrem.
- Manteniment i enriquiment de la pàgina web del centre

INTEGRANTS EL CURS 09-10
Per part del Professorat: Carme Celada, Sara Gol, Rat Cebrián, Armand
Vizcarro, Esther Rovira.
Per part de les famílies: Javier Legarreta, Jordi Izquierdo, Rosa Mª
Aragón, Gemma Carbó, Manuel Montero, Montse García.

PROPOSTES

