ACTA COMISSIÓ INFRAESTRUCTURES

Data: 30 de Novembre 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), Manoli (mestra), Virginia Moreno (mare 5 anys
B), Raquel Arenas (mare).
Temes tractats:
● Projecte de banys per a l’edifici d’infantil de 4 i 5 anys.
● Casa del conserge, visita amb Vicent Moreno.
● Planificació del dia 10 de novembre, pintura i muntatge de casetes
al parc d’infantil.
Acords de la comissió:
● S’acorda que des de direcció es continuaran els contactes amb
l’ajuntament per tal de tancar una ajuda directe d’aquestos per a
comprar el material necessari per tal de poder dur a terme l’obra
dels banys. Es concreta (sobre planol) l’actuació que cal fer,
intentant aprofitar al màxim el que esta fet i aprofita 8tabics i
piletes) per a minimitzar la despesa. La proposta resultant tindria
dues zones separades per un tabic baixet que permeta el control
d’un adult de les dues zones, una per a xiquets i l’altra per a
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xiquetes. En total eixirien 18 taces i 6 urinaris. Falta concretar amb
obrer per veure la viabilitat però tot indica que es possible.
● S’acorda passar a la comissió gestora la reforma dels banys
d’infantil per tal que l’aprove i que la passe al consell escolar, en
principi si tot s’agilitza parlem de fer l’obra a nadal o a pasqua.
● Es fa una ullada a l’estat de la casa del conserge, es planteja fer
una sala per a treballar el professorat, un despatxet i un raco per a
atendre les incidències mèdiques.
● Es planifica lel dia 10 de novembre, en principi es fan grups de
treball per als següent projectes:
○ Muntatge de Tipi i caseta de fusta al pati
d’infantil. De 4 a 6 persones.
○ Acabar de pintar l’entrada a infantil de 3 anys.
De 4 a 6 persones.
○ Pintar el frontó de primaria. De 4 a 6 persones.
○ Pintar el jardinet d’infantil. De 4 a 6 persones.
■ Acabar de lluir la porta d’entrada de les
bicicletes. De 2 a 4 persones.

I sense més punts a tractar es queda en convocar per al dijous 8 de
novembre a les 16:45 hores al centre.

Artur Hernàndez
Secretari de la comissió d’infraestructures.
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