
ACTA DE LA COMISSIÓ PREPARACIÓ 50è ANIVERSARI  
ESCOLA ALEXANDRE GALÍ 

  

1a Reunió  
Assistents: Cinto Babot, Carme López, Angel Sánchez, Agustín Chamorro, 
Francisco Fernández, Ramon Bonet, Isabel Rodríguez,  Rocío García, Marta 
Almansa, Manuel Monleón, Juan Antonio Sánchez, Isabel Rueda, Carles Ors.   
Data: 14 de maig de 2010 
Lloc: ESC Alexandre Galí (Claustre de Mestres) 
Hora: 18’00 

  

Temes tractats:  

  

1. Activitats 50è aniversari de l’escola 
2. Calendari d’activitats curs 2010-2011 
3. Organització de comissions o grups de treball 

  

  

  

1. Presentació dels membres de la Comissió del 50è aniversari i 
constitució “oficial” de la mateixa  

  

1. Activitats 50è aniversari de l’escola 

  

La direcció del centre proposa les següents activitats:  
  
 
 

        Inauguració del centre 

        Torneig esportiu  

        Sopar de germanor  

        Excursió - sortida d’un dia  

        Festival de teatre o música 

        Llibre digital a la pàgina web del centre 

        Exposició fotogràfica  



        Taula rodona sobre la història del centre  
 
 

  

S’acorda que es faran les anteriors activitats i també un sopar de mestres/ ex-
mestres i un dia dels ex-alumnes amb concert.  
Pel que fa a la taula rodona sobre la història del centre s’acorda que 
s’emmarqui en l’acte inaugural del 50è aniversari i pugui esdevenir una petita 
reflexió entre com era i com és l’educació; es proposen alguns ponents que 
podrien participar-hi.  

  

Respecte les activitats del 50è aniversari i , sobretot, pel que fa a la 
inauguració del centre es comenta que hem de distingir les activitats 
pedagògiques internes del centre (organitzades pel Claustre) i les de 
celebració del 50è aniversari (organitzades per la Comissió).  

  

Respecte la inauguració del centre es comenta que cal tenir en compte que 
unes possibles eleccions poden afectar el calendari dels polítics i dificultar la 
participació en la inauguració.      

  

  

  

  

  

2. Calendari d’activitats curs 2010-2011 
3. Organització de comissions o grups de treball 

  

Activitat  Calendari  Comissió organitzativa  

Acte inaugural  

  

Setembre  Cinto Babot  
Carme López 
Isabel Rueda  

Torneig esportiu  

  

A definir Ramon Bonet  
Angel Sánchez 
Juan Antonio Sánchez 

Sopar mestres/exmestres 2n trimestre Manuel Monleón 



  
Carles Ors  

Link del 50è aniversari a 
la pàgina web 

Tot curs  Francisco Fernández 

Exposició fotogràfica  

  

Tot curs  Francisco Fernández 

Dia de l’exalumne 
(activitats-sopar-concert)  

  

Maig  Rocío García 
Cinto Babot 
Es contactarà amb el Toni Aguilar i 
la Carme Carbó  

Excursió a Collserola  

  

Maig  Francisco Fernández 
Carles Ors 

Sopar de germanor  

  

Juny  AMPA 

  

4. Altres  
Es comenta la importància de la difusió i la publicitat de les activitats del 50è 
aniversari. Es proposen opcions (Cornellà informa, internet, etc.) i s’acorda 
que es farà un link del 50è aniversari a la pàgina web de l’escola.  Cal 
aprofundir en aquest punt. 

  

A Cornellà de Llobregat, 14 de maig de 2010 

  

Signat 

Equip directiu de l’Escola Alexandre Galí  
 


