ACTA COMISSIÓ INFRAESTRUCTURES

Data: 22 d’octubre de 2012
Hora: 17:00
Lloc: aula de professorat escola Jaume I
Components de la Comissió:
Vicent Moreno (coordinador), 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), Begoña Bono (mestra),
Absències:
Begoña Bono (mestra), Rosa Jorge (mare 5 anys B), Inmaculada Selma
(mare 5 anys B), Monica Sanantonio (mare 5 anys B).
Temes tractats:
● Selecció de somnis que no pertanyen a la comissió i trasllat a les
comissions pertinets.
● Es trien els sonmis més fàcils per a començar a treballar en ells, en
concret. En concret es trien dos sonmis: El de pintar l’escola
(ampliament solicitat) per a fer-lo el dia 10 de novembre. I el
somni de fer un Tipi en el pati d’infantil.
● Es dona compte de la carta envida a l’Ajunatemnt per part del
director i del consell escolar notificant-los les deficiencies dels banys
d’infantil i demanant-los una solució.
Acords de la comissió:
● S’corden les dues zones de l’escola que es pinataran el dia 10 de
novembre, el fronto i la zona del jardi de flors d’infatil.
Més informació en www.escolajaume.com i en escolajaume@gmail.com

ACTA COMISSIÓ INFRAESTRUCTURES

● S’acorda que els pares portaran les fustes per a fer el Tipi a la zona
d’Infantil i que Manoli mirara les teles.
● S’acorda passar a la comissió de màgics els següents sonmis:
○ Una font de xocolata, un arbre d’estels, una font
tota plena de llepolies tots tres de 5 anys.
○ Una font de coca cola i taronja, de 1r de EP
○ Un quiosc de gelats, de 2n EP
○ Ficar un bar, de 6é de EP
○ S’acorda passar a pedagògics els següents sonmis:
■ Que hi haja bibliotec, de mestres.
■ Tindre un museu a la biblioteca, 4r de EP
■ S’acorda pasar a informàtics el següent sonmi:
■ Que les maquines funcionen correctament.

I sense més punts a tractar es queda en convocar per al dimarts 30 de
novembre a les 16:45 hores al centre.

Artur Hernàndez
Secretari de la comissió d’infraestructures.
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