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Les nostres comissions
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Les nostres comissions i coordinacions

Coordinadors

● Comissió de Salut Danita Capó (departament Física i química)
● Comissió de Convivència Neus Pérez (d. música)
● Comissió de Coeducació Miquel Àngel Asensi (d. Geografia i Història)
● Comissió de Medi Ambient Maria Sitjar (d. Física i química)
● Comissió Lingüística i Biblioteca Joana Mª Sastre i Mª Antònia Salom (d. Català)
● Comissió  de la revista Bruel Marina Vergés ( d. Català)
● Comissió d’Extraescolars Alba Capdevila (d. Anglès)
● Coordinació de la pàgina web      J. Carles Oliver (d. Ed. plàstica)
● Coordinació de les TIC Ivan Moret (d. Tecnologia)
● Coordinació de Riscos Laborals Nofre Martorell (d. Orientació) / Toni Mir (d. Tec.)



Comissió de Salut

S’encarrega de:

● El programa d’Alerta Escolar
● El programa de Salut Mental
● El protocol contra la COVID-19
● Foment dels hàbits saludables
● …



Comissió de Convivència 

S’encarrega de:

● Prevenir, detectar i resoldre 
conflictes entre els diferents 
membres de la comunitat educativa

● El programa de Mediació
● El programa de Cibermentors
● ...



Comissió de Coeducació

S’encarrega de:

● Fomentar la igualtat de gènere
● Prevenció de la violència 

masclista
● Prevenció d’abusos i 

discriminacions associades al 
gènere o l’orientació sexual

● Prevenció de conductes  contra 
el col·lectiu LGTBI

● ...



Comissió de Medi Ambient 

S’encarrega de:

● Fomentar el reciclatge i la bona 
gestió dels residus

● Promoure l’ús de la bicicleta
● Concurs ecoaules
● Recollida de taps
● Concienciar sobre problemes 

mediambientals



Comissió  lingüística i de biblioteca

S’encarrega de:

● Promoure l’ús de la llengua 
catalana en la comunitat 
educativa

● Organitzar activitats pel dia de 
Sant Jordi

● Seleccionar la música del timbre
● Gestionar el préstec de llibres



Comissió de la revista Bruel

S’encarrega de:

● Redactar articles,fer 
entrevistes, recollir 
informacions,  maquetar, 
organitzar, dibuixar, 
engrescar… en definitiva fer la 
revista.



Comissió d’activitats extraescolars

S’encarrega de:

● Organitzar les jornades especials del 
centre (Nadal, Sant Antoni, Carnaval, 
Pasqua...)

● Col·laborar en l’organització de les 
activitats extraescolars que es fan al 
centre (xerrades, obres de teatre, 
tallers…)

● Col·laborar en l’organització de 
sortides fora del centre

● ...



A més tenim altres coordinadors ben importants:
● De la pàgina web
● De les TIC
● De riscos laborals



Què podeu fer els alumnes?
● Consultar les diferents iniciatives que se facin al centre 

i participar-hi.
● Proposar idees a tutoria per organitzar noves activitats.
On trobareu la informació?
● Als taulons d’anuncis
● Al televisor del Hall
● A la pàgina web http://www.iescanpeublanc.cat/
● A Instagram iescpblanc
● Al grup de difusió de Whatsapp 

http://www.iescanpeublanc.cat/


Gràcies per la vostra 
atenció! 
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