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FULL DE RUTA - COMISSIÓ D’OBRES I MANTENIMENT 2021-2022 

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. 

 

2- Membres  

Anna Rodriguez 

Belén Cabanes ( portaveu) 

Eduard Esquius 

David Zapatero 

Mireia Esmatges 

Daniel Vargas 

Eva Palaudàries 

Xabier Sagasta 

Henrique Esposito 

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 2021-2022 

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

aprovació de la Junta. 

 

6- Calendari d’activitats curs 2021-2022 

Reunions internes i mixtes amb l’ED segons convocatòries i el desenvolupament dels projectes. 

Reunions mensuals seguiment obres escola amb CEB i ED 
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PROJECTES REALITZATS- COMISSIÓ D’OBRES I MANTENIMENT 2020-

2021 

 

- Creació grup de treball CEB-Escola-Afa 9Graons amb reunions periòdiques, per a la 

planificació i seguiment de les obres i disseny definitiu de la futura escola. 

- Propostes de disseny dels espais de l’escola. 

- Seguiment expropiació pàrquing. 

- Vídeo instal·lacions escola per a famílies. 

 

 

 

 

PROJECTES CURS 2021-2022 - COMISSIÓ D’OBRES I MANTENIMENT  

 

1. Manteniment reunions periòdiques amb CEB-Escola-Afa9 Graons per acabar projecte 

definitiu disseny edifici + gimnàs. 

2. Propostes disseny futur Pàrquing Xile. 

3. Propostes disseny gimnàs provisional.  

4. Revisió obres estiu: informe incidències. 

5. Nou vídeo instal·lacions escola per a famílies. 

 

 

 

 


