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FULL DE RUTA - COMISSIÓ D’OBRES I MANTENIMENT 2019-2020 

1- Missió i objectius generals  

- Donar suport tècnic a l'AFA i a l'ED en els aspectes relacionats a les obres a l'escola i 

el manteniment de les instal·lacions i fer el seguiment dels mateixos junt al Consorci per tal de 

garantir les condicions de espai adequades. 

- Fer incidència en la supressió de barreres  arquitectòniques de les instal·lacions de l'escola per 

infants i adults amb problemes de mobilitat. 

- Prestar assessorament a l'ED en el interiorisme i propostes de noves distribució de mobiliari. 

- Col·laborar amb tota la comunitat educativa en la proposta del pati com a espai pedagògic. 

 

2- Membres  

Anna Rodriguez 

Roger Parés 

Belén Cabanes ( portaveu) 

Eduard Esquius 

David Zapatero 

Mireia Esmatges 

Daniel Vargas 

3- Com es pot formar-ne part i contactar-hi 

Enviant un correu electrònic a obresafa@gmail.com o omplint el formulari que es troba a la pàgina 

web de l’AFA. 

 

4- Com assolirem els objectius fixat 

Reunions periòdiques, informes, propostes gràfiques, calendari de tasques 

 

5- Pressupost necessari curs 2019-2020 

Col·laboracions econòmiques de l'AFA en projectes específics - a valorar segons projecte i 

aprovació de la Junta. 

 

6- Calendari d’activitats curs 2019-2020 

Reunions internes i mixtes amb l’ED segons convocatòries i el desenvolupament dels projectes. 
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PROJECTES REALITZATS  - COMISSIÓ D’OBRES I MANTENIMENT 2018-

2019 

 

INFORME TÈCNIC INCIDÈNCIES D’OBRES 

 

Aquest informe tècnic neix de la reflexió de les famílies del AFA de l'Escola 9 Graons després 

d'observar dia a dia com les instal·lacions de l'escola no compleixen en molts casos, els requisits de 

seguretat i/o salubritat que s'espera tingui l'escola dels nostres fills.   

Els objectius que hem volgut reflectir han estat:  

- Conèixer l'estat de les instal·lacions de l'escola, tant interiors com exteriors.  

- Classificar les incidències trobades en tres grans grups, segons la seva naturalesa: seguretat, 

higiene i salut, reparacions secundàries.   

- Fer un seguiment de la qualitat de les obres a l'escola.   

- Aconseguir la creació d’un protocol d’actuació per part del estament públic corresponent, per tal 

d’evitar la desorganització que comporten aquest tipus d’obres que tenen diferents fases a nivell de 

projecte.   

- Aconseguir la creació d’un protocol d’actuació per part de l’estament públic corresponent, per tal 

d’evitar la desorganització que comporten aquest tipus d’obres que tenen diferents fases a nivell de 

implantació i realització d’obres.   

  

INFORME PROGRAMA DE NECESSITATS CENTRE D'EDUCACIÓ INFANTIL 

 

Aquest informe és la continuació i complement de l'anterior, i amb ell pretenem posar de manifest l’ 

incompliment actual de molts aspectes normatius quant a la construcció de l'escola i les seves 

instal·lacions, ja que les famílies volem estar en una escola que compleixi tots els criteris de qualitat 

que han d'estar en una escola pública de Barcelona. 

 

BIBLIOTECA P3 

 

Racó de lectura on les paraules i els llibres ens ensenyen a somiar.  
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PROJECTES PENDENTS O EN ELABORACIÓ  - COMISSIÓ D’OBRES I 

MANTENIMENT 2019-2020 

 

1. PARKING PATINETS 

 

2. FITXA COMUNICACIÓ INCIDÈNCIES OBRES INTERACTIVA PER A L'EQUIP DIRECTIU 

 

3. ACTUALITACIÓN INFORME INCIDÈNCIES 

 

4. ACTUALITZACIÓ INFORME NECESSITATS CENTRE D'EDUCACIÓ INFANTIL 

 

5. PROPOSTES DISSENY PLANTA BAIXA 

 

 

 

 

 


