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Data: 16 d’octubre de 2012 

 

Hora: 17:00 

 

Lloc: aula de professorat escola Jaume I 
 

Components de la Comissió:  
 

Vicent Moreno (coordinador), Begoña Bono (mestra), Artur Hernàndez 
(secretari), Rosa Jorge (mare 5 anys B), Inmaculada Selma (mare 5 anys 
B), Monica Sanantonio (mare 5 anys B), Manoli (mestra), Virginia 
Moreno (mare 5 anys B), Raquel Arenas (mare). 
 

Absències:  
 

Manoli (mestra), Virginia Moreno (mare 5 anys B), Raquel Arenas 
(mare). 
 

Temes tractats: 
 

● Elecció del secretari, la persona triada fou Artur Hernàndez, pare 
de 5 anys B. 

● S’estableix un horari per a reunir-se, en principi es decideix alternar 
entre dilluns i dimarts a les 16:45 a l’escola. es concreta que la 
propera reunió serà dilluns 22 ales 16:45 a l’escola. 

● Es fa una breu exposició del que ha de fer la comissió, quines feines 
deu desenvoluparà.  

● Es fa un repàs de les tasques de manteniment que hi han a l’escola 
per fer. 

● Es fa una ullada als somnis que pertanyen a la comissió. 
 

 

Acords de la comissió: 
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● La comissió assumeix com a pròpies les tasques d’organitzar dues 
activitats que ja formaven part de la marxa normal de l’escola 
com són el dia per a pintar el centre que està programat per al dia 
10 de novembre i el dia de l’arbre que segurament serà el dia 2 de 
febrer. 

● S’acorda repartir a tots els membres de la comissió el llistat de 
somnis, així com el llistat pendent de feines de manteniment. per 
tal que cadascú el revise en casa i puga’m parlar-ne en la propera 
reunió i establir una classificació de somnis amb diferents criteris 
(possibles, necessaris, etc...) 

● S’acorda que al proper Full, es demane la col·laboració de gent 
que puga fer feines de manteniment a l’escola, pensant en 
persones que puguen solventar problemes que tenim al centre, en 
concret es parlà de la figura del iaio manetes que pot vindre de 
forma altruista a reparar algunes deficiències. 
 

 

 

 

 

I sense més punts a tractar es queda en convocar per al dilluns 22 de 
novembre a les 16:45 hores al centre. 
 

 

 

Artur Hernàndez 

Secretari de la comissió d’infraestructures. 
 

 


