
 ACTA COMISSIÓ INFRAESTRUCTURES 

Més informació en www.escolajaume.com i en escolajaume@gmail.com 

 
 
Data: 14 de gener de 2013 

 

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), Maria José Perez (mare 4 anys), Núria Olmos (mare) 

 

Absències:  

 

Raquel Arenas, Virginia Moreno, Rosa Jorge, Vicent Moreno, Monica Sanantonio, Núria 

Olmos, Maria José Perez 

 

Temes tractats: 

 

● Projecte de banys per a l’edifici d’infantil de 4 i 5 anys.  

● Nous treballs  de la comissió 

 

Acords de la comissió: 

 

● Es presenta el dibuix definitiu presentat per l’arquitecte, consta de 12 taces i 4 

urinaris, en comparació al projecte inicial hi ha un rebaixa considerable del 

nombre de sanitaris, tot i això es creu que serà un nombre adecuat per tal de 

donar el servei que es necessita. El pressupost s’ha reduït de 26.000 a 18.000. 

Encara estem a l’espera que l’Ajuntament ens torne a cridar per tal de 

continuar en les converses. 

 

● Es planteja fer un dia de treball aprofitant que ve el dia de l’arbre, serà el 26 de 

gener i les tasques que es volen fer són:   

 

○ Pintar flors i altres decoracions en alguns punts de l’escola. 

○ Acabar el tipi que està començat. 
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○ Mirar de posar les tendes de campanya al pati (els toldos), 

estaran muntats durant uns 10 dies per tal que no acabe pareguent el 

pati un camp de refugiats, els pares de la comissió es comprometen a 

anar un matí per tal de treure’ls.  

 

 

● S’acorda quedar per a la setmana del 4 al 8 de febrer per a que els pares de la 

comissió estiguen a les zones prohivides llegint o distrets mentres el xiquets 

ixen al pati i així que puguen entrar i veure les zones sense risc de distracció o 

malifeta per part d’algun xiquet. Després els pares es quedaran per treure les 

tendes de campanya. 

● Es proposa passar a l’assemblea de delegats diferents propostes per tal que 

trien els noms que se’ls posaran a les aules, entenem que el nom serà a l’aula 

fisica i no al grup de xiquets que l’ocupen, per això el nom serà durader per tal 

de poc a poc identificar les aules amb els noms. Es proposa que siguen noms 

triats per ells però conduits per l’equip educatiu, així doncs es planteja que els 

noms siguen noms de rius, muntanyes, vents o plantes tots ells representatius 

de les nostres terres. 

● El somni de posar nom a les plantes i arbres es decideix fer primer un cataleg 

d’allò que hi ha plantat i després es farà una divisió per zones per tal de 

treballar-ho a les aules, de moment deixem aquest somni damunt la taula per 

veure com el podem portar a terme.  

 

 

 

 

I sense més punts a tractar es queda en convocar per al dilluns 19 de novembre a les 
17:45 hores al centre. 
 
Artur Hernàndez 
Secretari de la comissió d’infraestructures. 


